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REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM

REGION 
ZACHODNI
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PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

FUNDAMENTAL 5l/ha
FUNDAMENTAL CA 3kg/ha

BIOKURATOR 1l/ha
BIOKURATOR CA LIQUID 3l/ha

FUNDAMENTAL 5l/ha
FUNDAMENTAL CA 3kg/ha

BIOKURATOR 1l/ha
BIOKURATOR CA LIQUID 3l/ha

siew wschody faza 
1 liścia

faza 
2 liści

4 liście 6 liści 7 liści 8 liści

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

Jesień  Wiosna

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

BIOKURATOR 1l/ha
BIOKURATOR CA LIQUID 3l/ha

FUNDAMENTAL 5l/ha
FUNDAMENTAL CA 3kg/ha

FUNDAMENTAL 5l/ha
FUNDAMENTAL CA 3kg/ha

BIOKURATOR 1l/ha
BIOKURATOR CA LIQUID 3l/ha

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

ZBOŻA JARE – technologia stosowania  

RZEPAK OZIMY – technologia stosowania  

BURAK CUKROWY – technologia stosowania  

KUKURYDZA  – technologia stosowania  
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Intensywniejszy rozwój 
systemu korzeniowego

Ograniczenie  
liczebności zarodników  

patogenicznych grzybów

Szybszy rozkład materii 
organicznej w glebie

Naturalny stymulator 
wzrostu

Stymulacja rozwoju  
grzybów pożytecznych

Rozpuszczanie  
trudnodostępnych 

składników  
pokarmowych  

w glebie

Fusarium

Bariera mikrobiologiczna 
uniemożliwia rozwój 
agrofagom

Bifidobacterium
bifidum, animalis

Lactobacillus
plantarum, 
fermentum, casei

Saccharomyces 
cerevisae 

Rhodopseudomonas 
palustris

!

W ostatnich latach obserwować można coraz gorszy 
stan fitosanitarny gleb i zubożenie różnorodności mi-
kroorganizmów glebowych, co wynika z uproszczonego 
płodozmianu (dominacja zbóż) oraz intensyfikacji tech-
nologii produkcji (duże dawki nawozów mineralnych i 
pestycydów). 

Mniejsza aktywność biologiczna gleb wpływa na 
ograniczenie naturalnych procesów w niej zachodzą-
cych: zmniejszenie zawartości materii organicznej (gor-
sza struktury gleby, mniejsza dostępność składników 
pokarmowych i wody) oraz na zwiększenie liczebności 
zarodników patogenicznych grzybów.

Mikroorganizmy zawarte w Fundamental po-
zytywnie oddziałują na fizjologię roślin, rów-
nież aplikowane nalistnie. Zaskakującym jest 
fakt, że zasiedlają one roślinę przynajmniej 
przez 30 dni – w tym czasie bakterie z rodzaju 
Lactobacillus, Bifidobacterium i Rhodopseudo-
monas oraz drożdże zapobiegają infekcji ze 
strony sprawców chorób (produkują bakte-
riocyny i kwas octowy), zwiększają naturalną 
odporność roślin (indukują aktywność perok-
sydaz) oraz wykazują działanie stymulujące ro-
śliny do sprawniejszego rozwoju (wytwarzają 
kwas indolilooctowy – naturalną auksynę).

Obserwowany efekt fizjologiczny jest także 
wynikiem intensywniejszej syntezy chlorofilu 
oraz witamin, co w efekcie wpływa na większą 
dynamikę fotosyntezy. 

Nieodzownym elementem technologii opar-
tych na nalistnych zabiegach Fundamental oraz 
Biokurator jest ich łączna aplikacja wraz z Fun-
damental Ca lub Biokurator Liquid Ca. Powstały 
na powierzchni rośliny mleczan wapnia tworzy 
płaszcz wapniowy, który zapewnia środowisko 
sprzyjające zasiedleniu roślin przez mikroorga-
nizmy zawarte w Fundamental i Biokurator. 

Mikroorganizmy zawarte w tych preparatach 
wraz z wapniem działają kompleksowo, zwięk-
szając odporność roślin przeciwko patogenom 
grzybowym, utrudniając im wniknięcie do komó-
rek roślinnych oraz stymulując rośliny do inten-
sywniejszego rozwoju. 

Dostępne  
pojemności:

25 l, 220 l 
oraz 1000 l

Fundamental – aplikacja dolistna

Stymulator wzrostu

Większa odporność  
na suszę

Synteza naturalnych barier 
chroniących przed  

patogenami 

Efekt zieloności

Wzmocnienie odporności 
przeciwko chorobom

Konkurencja z patogenami  
o miejsce receptorowe 

na roślinie

Biokurator – wysokoskoncentrowany roztwór 
mikroorganizmów

Biokurator zawiera wyselekcjonowane i wysokoskoncentrowane szczepy mikroorganizmów odpowiedzialnych przede wszyst-
kim za zwiększenie odporności roślin przeciwko patogenom grzybowym. Bakterie kwasu mlekowego oraz drożdże konkurują z pa-
togenicznymi grzybami o miejsce receptorowe na powierzchni rośliny, a dodatkowo produkują kwasy organiczne i bakteriocyny, 
co w efekcie skutecznie zapobiega występowaniu chorób grzybowych na roślinach uprawnych. 

Mikroorganizmy zawarte w Biokurator 
wykazują naukowo udowodnioną skutecz-
ność w ograniczaniu występowania m.in.  
fuzarioz, chwościka buraka, antraknozie, 
szarej pleśni oraz różnego rodzaju zgnili-
znom. 

Konkurencja z patogenami  
o miejsce receptorowe 

na roślinie

Synteza kwasów  
organicznych  
i bakteriocyn

Wzmocnienie odporności 
przeciwko chorobom

Zaburzenie cyklu  
życiowego patogenów

Synteza naturalnych  
barier chroniących przed  

patogenami 

Aktywacja systemu 
obronnego rośliny

Dostępne  
pojemności:

10 l oraz 20 l 

Fundamental Ca i Biokurator Liquid Ca

Fundamental i Fundamental Ca oraz 
Biokurator i Biokurator Liquid Ca to połączenie 
regenerujących mikroorganizmów i 
dostępnych dla roślin kationów wapnia

Większa intensywność 
fotosyntezy

Większa odporność  
na suszę

Mikroorganizmy + wapń  
= mleczan wapnia

Optymalne  
zaopatrzenie w wapń

Hamowanie aktywności  
enzymów pektynolitycznych  

wytwarzanych przez  
patogeniczne grzyby

Stabilizacja i wzmocnienie  
ścian komórkowych

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

FUNDAMENTAL 5l/ha
FUNDAMENTAL CA 3kg/ha

BIOKURATOR 1l/ha
BIOKURATOR CA LIQUID 3l/ha

Jesień  Wiosna

ZBOŻA OZIME – technologia stosowania  

Fundamental – aplikacja 
doglebowa

Mikroorganizmy zawarte w preparacie Funda-
mental wykazują wielokierunkowe działanie. Ich 
aktywność pozytywnie wpływa na proces kieł-
kowania nasion/ziaren, rozwój systemu ko-
rzeniowego, ograniczenie w glebie zarodni-
ków m.in. Verticillium, Fusarium, Thielaviopsis oraz stymulację rozwoju grzybów pożytecznych  
(Trichoderma), które ograniczają rozwój szarej pleśni, chorób fuzaryjnych i zgorzeli siewek. 

Fundamental wpływa również na szybszy rozkład resztek pożniwnych i rozpuszczenie trudno-
dostępnych składników pokarmowych i w efekcie ich lepszą dostępność dla roślin. 

EFEKT „ZAJĘTEGO MIEJSCA”

*Prezentowane materiały mają charakter informacyjny, przed zastosowaniem zapoznaj się z etykietą i instrukcją stosowania prezentowanych produktów



Intensywniejszy rozwój 
systemu korzeniowego

Ograniczenie  
liczebności zarodników  

patogenicznych grzybów

Szybszy rozkład materii 
organicznej w glebie

Naturalny stymulator 
wzrostu

Stymulacja rozwoju  
grzybów pożytecznych

Rozpuszczanie  
trudnodostępnych 

składników  
pokarmowych  

w glebie

Fusarium

Bariera mikrobiologiczna 
uniemożliwia rozwój 
agrofagom

Bifidobacterium
bifidum, animalis

Lactobacillus
plantarum, 
fermentum, casei

Saccharomyces 
cerevisae 

Rhodopseudomonas 
palustris

!

W ostatnich latach obserwować można coraz gorszy 
stan fitosanitarny gleb i zubożenie różnorodności mi-
kroorganizmów glebowych, co wynika z uproszczonego 
płodozmianu (dominacja zbóż) oraz intensyfikacji tech-
nologii produkcji (duże dawki nawozów mineralnych i 
pestycydów). 

Mniejsza aktywność biologiczna gleb wpływa na 
ograniczenie naturalnych procesów w niej zachodzą-
cych: zmniejszenie zawartości materii organicznej (gor-
sza struktury gleby, mniejsza dostępność składników 
pokarmowych i wody) oraz na zwiększenie liczebności 
zarodników patogenicznych grzybów.

Mikroorganizmy zawarte w Fundamental po-
zytywnie oddziałują na fizjologię roślin, rów-
nież aplikowane nalistnie. Zaskakującym jest 
fakt, że zasiedlają one roślinę przynajmniej 
przez 30 dni – w tym czasie bakterie z rodzaju 
Lactobacillus, Bifidobacterium i Rhodopseudo-
monas oraz drożdże zapobiegają infekcji ze 
strony sprawców chorób (produkują bakte-
riocyny i kwas octowy), zwiększają naturalną 
odporność roślin (indukują aktywność perok-
sydaz) oraz wykazują działanie stymulujące ro-
śliny do sprawniejszego rozwoju (wytwarzają 
kwas indolilooctowy – naturalną auksynę).

Obserwowany efekt fizjologiczny jest także 
wynikiem intensywniejszej syntezy chlorofilu 
oraz witamin, co w efekcie wpływa na większą 
dynamikę fotosyntezy. 

Nieodzownym elementem technologii opar-
tych na nalistnych zabiegach Fundamental oraz 
Biokurator jest ich łączna aplikacja wraz z Fun-
damental Ca lub Biokurator Liquid Ca. Powstały 
na powierzchni rośliny mleczan wapnia tworzy 
płaszcz wapniowy, który zapewnia środowisko 
sprzyjające zasiedleniu roślin przez mikroorga-
nizmy zawarte w Fundamental i Biokurator. 

Mikroorganizmy zawarte w tych preparatach 
wraz z wapniem działają kompleksowo, zwięk-
szając odporność roślin przeciwko patogenom 
grzybowym, utrudniając im wniknięcie do komó-
rek roślinnych oraz stymulując rośliny do inten-
sywniejszego rozwoju. 

Dostępne  
pojemności:

25 l, 220 l 
oraz 1000 l

Fundamental – aplikacja dolistna

Stymulator wzrostu

Większa odporność  
na suszę

Synteza naturalnych barier 
chroniących przed  

patogenami 

Efekt zieloności

Wzmocnienie odporności 
przeciwko chorobom

Konkurencja z patogenami  
o miejsce receptorowe 

na roślinie

Biokurator – wysokoskoncentrowany roztwór 
mikroorganizmów

Biokurator zawiera wyselekcjonowane i wysokoskoncentrowane szczepy mikroorganizmów odpowiedzialnych przede wszyst-
kim za zwiększenie odporności roślin przeciwko patogenom grzybowym. Bakterie kwasu mlekowego oraz drożdże konkurują z pa-
togenicznymi grzybami o miejsce receptorowe na powierzchni rośliny, a dodatkowo produkują kwasy organiczne i bakteriocyny, 
co w efekcie skutecznie zapobiega występowaniu chorób grzybowych na roślinach uprawnych. 

Mikroorganizmy zawarte w Biokurator 
wykazują naukowo udowodnioną skutecz-
ność w ograniczaniu występowania m.in.  
fuzarioz, chwościka buraka, antraknozie, 
szarej pleśni oraz różnego rodzaju zgnili-
znom. 

Konkurencja z patogenami  
o miejsce receptorowe 

na roślinie

Synteza kwasów  
organicznych  
i bakteriocyn

Wzmocnienie odporności 
przeciwko chorobom

Zaburzenie cyklu  
życiowego patogenów

Synteza naturalnych  
barier chroniących przed  

patogenami 

Aktywacja systemu 
obronnego rośliny

Dostępne  
pojemności:

10 l oraz 20 l 

Fundamental Ca i Biokurator Liquid Ca

Fundamental i Fundamental Ca oraz 
Biokurator i Biokurator Liquid Ca to połączenie 
regenerujących mikroorganizmów i 
dostępnych dla roślin kationów wapnia

Większa intensywność 
fotosyntezy

Większa odporność  
na suszę

Mikroorganizmy + wapń  
= mleczan wapnia

Optymalne  
zaopatrzenie w wapń

Hamowanie aktywności  
enzymów pektynolitycznych  

wytwarzanych przez  
patogeniczne grzyby

Stabilizacja i wzmocnienie  
ścian komórkowych

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

FUNDAMENTAL 5l/ha
FUNDAMENTAL CA 3kg/ha

BIOKURATOR 1l/ha
BIOKURATOR CA LIQUID 3l/ha

Jesień  Wiosna

ZBOŻA OZIME – technologia stosowania  

Fundamental – aplikacja 
doglebowa

Mikroorganizmy zawarte w preparacie Funda-
mental wykazują wielokierunkowe działanie. Ich 
aktywność pozytywnie wpływa na proces kieł-
kowania nasion/ziaren, rozwój systemu ko-
rzeniowego, ograniczenie w glebie zarodni-
ków m.in. Verticillium, Fusarium, Thielaviopsis oraz stymulację rozwoju grzybów pożytecznych  
(Trichoderma), które ograniczają rozwój szarej pleśni, chorób fuzaryjnych i zgorzeli siewek. 

Fundamental wpływa również na szybszy rozkład resztek pożniwnych i rozpuszczenie trudno-
dostępnych składników pokarmowych i w efekcie ich lepszą dostępność dla roślin. 

EFEKT „ZAJĘTEGO MIEJSCA”

*Prezentowane materiały mają charakter informacyjny, przed zastosowaniem zapoznaj się z etykietą i instrukcją stosowania prezentowanych produktów



Intensywniejszy rozwój 
systemu korzeniowego

Ograniczenie  
liczebności zarodników  

patogenicznych grzybów

Szybszy rozkład materii 
organicznej w glebie

Naturalny stymulator 
wzrostu

Stymulacja rozwoju  
grzybów pożytecznych

Rozpuszczanie  
trudnodostępnych 

składników  
pokarmowych  

w glebie

Fusarium

Bariera mikrobiologiczna 
uniemożliwia rozwój 
agrofagom

Bifidobacterium
bifidum, animalis

Lactobacillus
plantarum, 
fermentum, casei

Saccharomyces 
cerevisae 

Rhodopseudomonas 
palustris

!

W ostatnich latach obserwować można coraz gorszy 
stan fitosanitarny gleb i zubożenie różnorodności mi-
kroorganizmów glebowych, co wynika z uproszczonego 
płodozmianu (dominacja zbóż) oraz intensyfikacji tech-
nologii produkcji (duże dawki nawozów mineralnych i 
pestycydów). 

Mniejsza aktywność biologiczna gleb wpływa na 
ograniczenie naturalnych procesów w niej zachodzą-
cych: zmniejszenie zawartości materii organicznej (gor-
sza struktury gleby, mniejsza dostępność składników 
pokarmowych i wody) oraz na zwiększenie liczebności 
zarodników patogenicznych grzybów.

Mikroorganizmy zawarte w Fundamental po-
zytywnie oddziałują na fizjologię roślin, rów-
nież aplikowane nalistnie. Zaskakującym jest 
fakt, że zasiedlają one roślinę przynajmniej 
przez 30 dni – w tym czasie bakterie z rodzaju 
Lactobacillus, Bifidobacterium i Rhodopseudo-
monas oraz drożdże zapobiegają infekcji ze 
strony sprawców chorób (produkują bakte-
riocyny i kwas octowy), zwiększają naturalną 
odporność roślin (indukują aktywność perok-
sydaz) oraz wykazują działanie stymulujące ro-
śliny do sprawniejszego rozwoju (wytwarzają 
kwas indolilooctowy – naturalną auksynę).

Obserwowany efekt fizjologiczny jest także 
wynikiem intensywniejszej syntezy chlorofilu 
oraz witamin, co w efekcie wpływa na większą 
dynamikę fotosyntezy. 

Nieodzownym elementem technologii opar-
tych na nalistnych zabiegach Fundamental oraz 
Biokurator jest ich łączna aplikacja wraz z Fun-
damental Ca lub Biokurator Liquid Ca. Powstały 
na powierzchni rośliny mleczan wapnia tworzy 
płaszcz wapniowy, który zapewnia środowisko 
sprzyjające zasiedleniu roślin przez mikroorga-
nizmy zawarte w Fundamental i Biokurator. 

Mikroorganizmy zawarte w tych preparatach 
wraz z wapniem działają kompleksowo, zwięk-
szając odporność roślin przeciwko patogenom 
grzybowym, utrudniając im wniknięcie do komó-
rek roślinnych oraz stymulując rośliny do inten-
sywniejszego rozwoju. 

Dostępne  
pojemności:

25 l, 220 l 
oraz 1000 l

Fundamental – aplikacja dolistna

Stymulator wzrostu

Większa odporność  
na suszę

Synteza naturalnych barier 
chroniących przed  

patogenami 

Efekt zieloności

Wzmocnienie odporności 
przeciwko chorobom

Konkurencja z patogenami  
o miejsce receptorowe 

na roślinie

Biokurator – wysokoskoncentrowany roztwór 
mikroorganizmów

Biokurator zawiera wyselekcjonowane i wysokoskoncentrowane szczepy mikroorganizmów odpowiedzialnych przede wszyst-
kim za zwiększenie odporności roślin przeciwko patogenom grzybowym. Bakterie kwasu mlekowego oraz drożdże konkurują z pa-
togenicznymi grzybami o miejsce receptorowe na powierzchni rośliny, a dodatkowo produkują kwasy organiczne i bakteriocyny, 
co w efekcie skutecznie zapobiega występowaniu chorób grzybowych na roślinach uprawnych. 

Mikroorganizmy zawarte w Biokurator 
wykazują naukowo udowodnioną skutecz-
ność w ograniczaniu występowania m.in.  
fuzarioz, chwościka buraka, antraknozie, 
szarej pleśni oraz różnego rodzaju zgnili-
znom. 

Konkurencja z patogenami  
o miejsce receptorowe 

na roślinie

Synteza kwasów  
organicznych  
i bakteriocyn

Wzmocnienie odporności 
przeciwko chorobom

Zaburzenie cyklu  
życiowego patogenów

Synteza naturalnych  
barier chroniących przed  

patogenami 

Aktywacja systemu 
obronnego rośliny

Dostępne  
pojemności:

10 l oraz 20 l 

Fundamental Ca i Biokurator Liquid Ca

Fundamental i Fundamental Ca oraz 
Biokurator i Biokurator Liquid Ca to połączenie 
regenerujących mikroorganizmów i 
dostępnych dla roślin kationów wapnia

Większa intensywność 
fotosyntezy

Większa odporność  
na suszę

Mikroorganizmy + wapń  
= mleczan wapnia

Optymalne  
zaopatrzenie w wapń

Hamowanie aktywności  
enzymów pektynolitycznych  

wytwarzanych przez  
patogeniczne grzyby

Stabilizacja i wzmocnienie  
ścian komórkowych

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

FUNDAMENTAL 5l/ha
FUNDAMENTAL CA 3kg/ha

BIOKURATOR 1l/ha
BIOKURATOR CA LIQUID 3l/ha

Jesień  Wiosna

ZBOŻA OZIME – technologia stosowania  

Fundamental – aplikacja 
doglebowa

Mikroorganizmy zawarte w preparacie Funda-
mental wykazują wielokierunkowe działanie. Ich 
aktywność pozytywnie wpływa na proces kieł-
kowania nasion/ziaren, rozwój systemu ko-
rzeniowego, ograniczenie w glebie zarodni-
ków m.in. Verticillium, Fusarium, Thielaviopsis oraz stymulację rozwoju grzybów pożytecznych  
(Trichoderma), które ograniczają rozwój szarej pleśni, chorób fuzaryjnych i zgorzeli siewek. 

Fundamental wpływa również na szybszy rozkład resztek pożniwnych i rozpuszczenie trudno-
dostępnych składników pokarmowych i w efekcie ich lepszą dostępność dla roślin. 

EFEKT „ZAJĘTEGO MIEJSCA”

*Prezentowane materiały mają charakter informacyjny, przed zastosowaniem zapoznaj się z etykietą i instrukcją stosowania prezentowanych produktów
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REGION
 WSCHODNI

REGION 
CENTRUM
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ZACHODNI

KRZYSZTOF LESZCZY SKI
krzysztof.leszczynski@agroas.pl
tel. 602 793 686

KATARZYNA
katarzyna.kalinska@agroas.pl
tel. 532 132 319

PRZEDSTA A
 I PUNKTÓW HANDLOWYCH

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

FUNDAMENTAL 5l/ha
FUNDAMENTAL CA 3kg/ha

BIOKURATOR 1l/ha
BIOKURATOR CA LIQUID 3l/ha

FUNDAMENTAL 5l/ha
FUNDAMENTAL CA 3kg/ha

BIOKURATOR 1l/ha
BIOKURATOR CA LIQUID 3l/ha

siew wschody faza 
1 liścia

faza 
2 liści

4 liście 6 liści 7 liści 8 liści

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

Jesień  Wiosna

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

BIOKURATOR 1l/ha
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FUNDAMENTAL CA 3kg/ha
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FUNDAMENTAL CA 3kg/ha

BIOKURATOR 1l/ha
BIOKURATOR CA LIQUID 3l/ha

FUNDAMENTAL  
30–50 l/ha

(przedsiewnie) 

ZBOŻA JARE – technologia stosowania  

RZEPAK OZIMY – technologia stosowania  

BURAK CUKROWY – technologia stosowania  

KUKURYDZA  – technologia stosowania  
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