
 

 

BIO ATAK koncentrát 
 

Přírodní insekticid v koncentrátu k hubení mravenců, much, komárů a ovádů 
 
Přírodní insekticid k hubení mravenců, much, komárů a ovádů (biocidní insekticid - sk. 18). Vyznačuje se téměř okamžitým 
účinkem, během 30 minut. Jedná se o přírodní insekticid. Je určen pro použití především do exteriérů (v interiérech v dobře 
větraných prostorech, a za dodržení bezpečnostních opatření). Ideální pro použití na bio farmách. Jedná se rovněž o výborný 
prostředek také do stájí (hovězí dobytek, prasata, drůbež). 
 
Návod k použití 
Aplikace 
Podle zvoleného způsobu aplikace (viz. níže v tabulce) rozřeďte přípravek s vodou. Poté hotový roztok aplikujte cíleným použitím 
na místa v nichž se shlukují mravenci, mouchy, komáři nebo ovádi. Hubící účinek nastává během 30 minut. 
 
Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití. 
cílené použití bioATAK 

koncentrát 
voda plocha 

 

k použití do kropící konve 
(hubení mravenců) 

25 ml  500 ml 5 m2 

 

k použití do postřikovače na záda 25 ml  500 ml 10 m2 

 

k použití do ručního rozprašovače 25 ml  500 ml  35 m2 

 

 
Všeobecné pokyny k aplikaci, upozornění 
Po aplikaci musí být zajištěno dostatečné větrání po dobu 2 hodin (především v interiérech). Nestříkejte na akrylové plochy nebo 
polystyren. Přípravek se dá kdykoliv odstranit vlhkým hadříkem a malým množstvím čisticího prostředku. Plochy, které nemají přijít 
do styku s prostředkem, jako potraviny, krmivo, napáječky a pod. musí být před aplikací zakryty. Vzhledem k tomu, že podmínky 
použití jsou mimo naši kontrolu, ručíme pouze za konstantní kvalitu výrobku. Skladování a riziko používání je mimo naši 
odpovědnost. 
 
Čištění aplikačního zařízení 
Konev, postřikovač nebo ruční rozprašovač umyjte v malém množství vody a jaru. Kontaminovanou vodu a prázdné obaly 
odevzdejte do sběru k recyklaci. 
 
Časové období potřebné pro biocidní účinek: s okamžitým účinkem (během 30 minut) 
 
Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Vysoce toxický  pro vodní organismy, může vyvolat 
dlouhodobé nepříznivé účinky. Toxický pro včely.  
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. 
 

Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata. 
 
Obsahuje / Účinná látka: 35g/kg Pyrethriny a Pyrethroidy 
Další obsažené látky: Aromatická uhlovodíková směs 
 
První pomoc 
Obecná upozornění: 
Neprodleně odstranit části oděvů znečistěné produktem. 
V případě vdechnutí zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře. 
Při styku s pokožkou umyjte pokožku důkladně mýdlem a vodou. 
V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou. 
V případě polknutí vymyjte ústa velkém množstvím vody. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře. Ukažte tento obal nebo 
etiketu. 
 
Poznámky pro lékaře: Symptomatická léčba 
LÉKAŘSKÁ POMOC:  
V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické 
středisko: 
Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2  
Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402 
Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům 
neodpovídajícího skladování a použití přípravku.  
 
UPOZORNĚNÍ: JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ 
S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI. 
 
Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku! 



 

 

Přírodní produkty  -  řada KOUZLO PŘIRODY 
 
ACM CANELA  
Extrakt ze skořicového oleje zvyšující obranyschopnost rostlin (zelenina, okrasné rostliny, dřeviny, 
aj.)  vůči stresu, zlepšuje vitalitu rostlin. Na základě provedených zkoušek ve dvou akreditovaných 
pracovištích v ČR byla prokázána vedlejší účinnost na molice skleníkové, mšice, třásněnky a mšice. Je 
vhodný také pro péči o rostliny v ekologickém zemědělstvím. 
 
Dávkování:  
Postřik: 1 ml / 1 l vody 
Zálivka: 6-8 ml / 1 l vody 
Balení: 15 ml, 40 ml 
 
 
Humát kyselý     
Humát neutrální 
Vodní roztok ze suché tříděné černé rašeliny s vysokým obsahem huminových látek. Jsou vhodné pro 
všechny rostliny: 
-  milující kyselé pH prostředí - Humát kyselý 
-  milující neutrální pH prostředí  (většina rostlin) - Humát neutrální 
Svými účinky podporuje přirozený růst rostlin. Rychle rostliny regeneruje a podporuje zvýšenou 
tvorbu květů, plodů, krásných zelených a lesklých listů. Velmi cenný pomocník také v době zhoršené 
kondice rostlin (zvadlé listy, přeschlá nebo přemočená rostlina, rostlina napadená škůdci, apod.). 
Jejich pozitivní účinky na rostlinu jsou viditelné během krátké doby.  
 
Dávkování:  
Postřik, zálivka: 2 ml / 1 l vody 
Balení: 100 ml, 250 ml 
 
RAJČATA koncentrát 
Bylinný extrakt z převahou šalvěje, působí jako. růstový aktivátor s výživou. Svým působením 
podporuje zdraví rostlin,  podporuje růst a tvorbu plodů rajčat. Obsažená bylinka šalvěj je známá 
svými antibakteriálními a antiseptickými účinky, tzn. zvyšuje u rostliny obranyschopnost.  V případě 
napadení plísní nebo padlí podporuje šalvěj v rostlině zastavení, omezení choroby.  
 
Dávkování:  
Postřik, zálivka: 2-3 ml / 1 l vody 
Balení: 50 ml 
 
ZELENÉ POKOJOVÉ ROSTLINY  
Přírodní růstový aktivátor s výživou. Obsahuje směsný bylinný extrakt z převahou přesličky a 
levandule. Podporuje růst, vitalitu, sytě zelenou barvu rostlin, lesk listů a také zdraví rostlin. 
Je vhodný pro všechny pokojové rostliny okrasné listem. 
Obsažená přeslička je všeobecně známá svými antibakteriálními účinky (podporuje v rostlině 
odolnost nebo omezení vzniku houbových skvrnitostí, rzí apod). Přeslička obsahuje vysoké množství 
přírodního chlorofylu, který napomáhá sytě zelené barvě listů rostlin. Obsažená levandule je 
všeobecně známá svými odpuzujícími účinky proti škůdcům rostlin (např. mšice, molice). 
Velmi vhodná je kombinace s příslušným humátem jak pro zálivku i postřik. 
 
Dávkování:  
Postřik, zálivka: 4 ml / 1 l vody 
Balení: 100 ml, 250 ml/Rozpr. 


