
 

Názov produktu:               BiokaWHEY 

 
Pribalový leták Dátum: 8.01.2020 Počet strán: 1 / 2 

 

Bioka s.r.o. 
Chorvátska 100/165, 90081 Šenkvice, Slovensko 

 

 

BiokaWHEY 
 

Prípravok vo forme vodou rozpustného prášku na ochranu uhoriek, cukety a tekvicovej zeleniny proti 

hubovým chorobám.  

 
ÚČINNÁ LÁTKA:  100 % Srvátka (Whey) so zvýšeným obsahom bielkovín 

  

Distribútor:  Bioka, s.r.o, Chorvátska 165, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika  

 

Číslo autorizácie ÚKSÚP: Srvátka (Whey) je základná látka v Európskej únii (EÚ No.1107 / 2009). 

 

Dátum výroby: uvedené na obale  

 

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale  

 

Balenie:  25 kg polyetylénový obal, 5 kg polyetylénový obal, 3 kg polyetylénový obal, 1 kg 

polyetylénový obal, 0,5 kg polyetylénový obal, 100 g polyetylénový obal, 50 g polyetylénový obal, 25 

g polyetylénový obal, 10 g polyetylénový obal. 

 

Skladovanie: 1 rok v originálnom obale 

 

Ochranná doba: 0 dní                                        

 

PÔSOBENIE:  

BiokaWHEY obsahuje sušenú srvátku s vysokým podielom bielkovinových proteínov, ktoré 

aplikované na list rastliny vplyvom UV žiarenia (slnečné svetlo) vytvárajú voľné radikály. Tieto 

voľné radikály výrazne znižujú a degradujú spóry húb rôznych typov múčnatky. Odporúčame 

postrek vykonávať preventívne a vždy v ranných hodinách, aby po aplikácii čo najdlhšie 

pôsobilo na listy slnečné žiarenie.  

 
NÁVOD NA POUŽITIE: 

Plodina alebo 

situácia 

Choroby 

 

Rast, Fáza 

Sezóna 

Počet 

aplikácií 

Aplikačný 

interval 

Koncentrácia 

  

 

 

Uhorka 

 

Cuketa 

 

Tekvicová 

zelenina 

(melón, 

baklažán a 

tekvice) 

Múčnatka:  

Podosphaera  

fusca  

Podosphaera  

xanthii  

Golovinomyces/  

Erysiphe  

cichoracearum  

a orontii  

Sphaerotheca  

fuliginea  

Leveillula  

cucurbitacearum  

 

 

 

Od 9 a viac 

listov*   

 

(BBCH 19-49**) 

 

 

 

 

 

3-5 

 

 

 

 

 

7 dní 

 

 

 

 

 

100–300 g /100 l vody  

 

* Postrek na list, za slnečného počasia (najlepšie ráno) 

** Postrek sa nevykonáva, ak je akákoľvek rastlina v skleníku v neskoršom štádiu rastu ako BBCH49. 
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PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY: 

Najlepšie výsledky sa získajú ak sa dodrží doporučená dávka a aplikácia sa uskutoční na obe strany 

listu. Aplikácia na list by nemala byť použitá, ak sú rastliny v plnom kvete. Prášok rozmiešajte v malom 

množstve vody a potom vlejte do postrekovača naplneného vodou do ½ objemu. Rozmiešajte a doplňte 

na požadovaný objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa premiešava počas aplikácie. Kompatibilita: 

BiokaWHEY je kompatibilný s väčšinou fungicídov a insekticídov. V predstihu sa uistite, či výrobok 

je miešateľný pred skutočným zmiešaním. 
 

PRVÁ POMOC:  

Po nadýchaní: Dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo.  

Po požití: Podajte 0,5 litra vlažnej pitnej vody (len v prípade, že je postihnutý pri vedomí).  

Po zasiahnutí očí: Vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min.   

Pri zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom.  

 

SKLADOVANIE:  

Produkt skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých 

skladoch pri teplote od + 5 do +25°C a relatívnej vlhkosti 65 %. Prípravok chráňte pred mrazom a 

priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti 

prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 1 rok od dátumu výroby.  

  


