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INSTRUKCJA STOSOWANIA PREPARATU  NITROFLORA 

 

 

CO TO JEST PREPARAT NITROFLORA?  

Preparat NITROFLORA jest produktem naturalnym zawieraj¹cym wyselekcjonowane czyste kultury 

bakterii brodawkowych z rodzaju Rhizobium lub Bradyrhizobium. NITROFLORA ma postaæ zawiesiny 

biomasy bakterii brodawkowych w od¿ywczym roztworze ochronnym. Produkt przeznaczony jest do 

wydajnej inokulacji (szczepienia) roœlin z rodziny bobowatych (Fabaceae) takich jak soja, ³ubin, groch, 

fasola, lucerna, seradela, wyka, peluszka, bobik, bób i soczewica. Inokulacja nasion zwiêksza iloœæ 

tworzonych brodawek korzeniowych, co przek³ada siê na wzrost wydajnoœci asymilacji azotu 

atmosferycznego, a tym samym obni¿enie kosztów nawo¿enia mineralnego upraw. W zale¿noœci od 

gatunku roœliny, dla którego jest przeznaczony, preparat NITROFLORA  zawiera jeden lub wiêcej 

aktywnych szczepów bakterii brodawkowych z rodzaju Rhizobium lub Bradyrhizobium w odpowiednio 

dobranych proporcjach. Preparat NITROFLORA ze wzglêdu na p³ynn¹ postaæ oraz wysok¹ aktywnoœæ 

(¿ywotnoœæ) bakterii jest idealny do bezpoœredniego szczepienia nasion przed wysiewem.  

Jedno opakowanie preparatu NITROFLORA zawiera iloœæ ¿ywych bakterii wystarczaj¹c¹ do wydajnej 

inokulacji nasion przeznaczonych na 1 hektar uprawy.  Przy wielkoœci obsiewu wiêkszej o ponad 20% 

nale¿y zastosowaæ dwa opakowania. 

Obecnoœæ osadu na dnie opakowania oraz niewielkie wype³nienie pojemnika gazem (dwutlenkiem wêgla) 

s¹ zjawiskami naturalnymi i nie wp³ywaj¹ na jakoœæ produktu.  

Przed u¿yciem preparat nale¿y dok³adnie wymieszaæ. 

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA PREPARATU NITROFLORA  

Preparat NITROFLORA zawiera bardzo liczne, ¿ywe bakterie brodawkowe, dlatego nale¿y przechowywaæ 

go w suchym i ch³odnym miejscu oraz chroniæ przed bezpoœredni¹ ekspozycj¹ na œwiat³o s³oneczne i 

przegrzaniem powy¿ej 30°C. Preferowane jest przechowywanie preparatu NITROFLORA w warunkach 

ch³odniczych. Preparatu nie nale¿y zamra¿aæ oraz stosowaæ po up³ywie terminu przydatnoœci podanego 

na opakowaniu. 

 

ZAPRAWIANIE (INOKULACJA) NASION PREPARATEM NITROFLORA  

1. Przygotowaæ porcjê czystej, niechlorowanej wody o temperaturze pokojowej (odpowiednia jest 

woda deszczowa, studzienna lub wodoci¹gowa odstana przez minimum 24 godziny) w iloœci 

niezbêdnej do zaprawienia danej porcji nasion, ale nie wiêkszej ni¿ 1 litr na jedno opakowanie 

preparatu NITROFLORA. Celem zwiêkszenia przyczepnoœci (adhezji) bakterii do powierzchni nasion, 

do wody mo¿na dodaæ cukier spo¿ywczy w iloœci 3 p³askich ³y¿ek sto³owych na 1 litr. Przed 

dodaniem preparatu NITROFLORA zawartoœæ opakowania nale¿y dobrze wymieszaæ celem 

ujednolicenia zawartoœci. Dla zapewnienia ochrony preparatu opakowanie otwieraæ bezpoœrednio 

przed u¿yciem. 

2. Przygotowan¹ zawiesinê bakterii brodawkowych nanieœæ równomiernie na porcjê nasion 

(natryskowo lub poprzez zamoczenie nasion) b¹dŸ rozprowadziæ mechanicznie w zaprawiarce do 

nasion. Materia³u siewnego nie nale¿y intensywnie namaczaæ w przygotowanym roztworze, aby nie 

doprowadziæ do nadmiernego wch³aniania wody i przedwczesnego rozpoczêcia kie³kowania nasion. 

3. Zaprawione nasiona nale¿y podsuszyæ na powietrzu chroni¹c przed bezpoœrednim dzia³aniem 

promieni s³onecznych. Nie nale¿y dopuœciæ do przesuszenia nasion. Mo¿e to doprowadziæ do 

zmniejszenia efektywnoœci preparatu NITROFLORA.  

4. Zaprawionych nasion nie powinno siê przechowywaæ. Wysiew powinien nast¹piæ w mo¿liwie 

najkrótszym czasie od momentu zakoñczenia inokulacji, nie póŸniej jednak ni¿ 12 godzin od 

zakoñczeniu zaprawiania. 
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UWAGI DO STOSOWANIA PREPARATU NITROFLORA  

Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e preparat NITROFLORA zawiera bardzo liczne ¿ywe bakterie, których 

¿ywotnoœæ mo¿e ulec zmniejszeniu podczas niew³aœciwego przechowywania, zaprawiania nasion oraz 

wysiewu. Skutkowaæ to mo¿e zmniejszeniem wydajnoœci inokulacji systemu korzeniowego roœliny przez 

bakterie brodawkowe.  

 

DODATKOWE CZYNNIKI MOG¥CE NEGATYWNIE  WP£YWAÆ NA SKUTECZNOŒÆ INOKULACJI 

SYSTEMU KORZENIOWEGO ROŒLINY PRZEZ BAKTERIE Z RODZAJU RHIZOBIUM I BRADYRHIZOBIUM  

 

Wysiew nasion w glebie o odczynie pH poni¿ej 5.0 (gleby kwaœne). 

Wysiew nasion w glebie o wysokiej zawartoœci piasku (powy¿ej 80%). 

Wysiew zaszczepionych nasion do zbyt przesuszonej gleby. 

Wysiew nasion w glebie o temperaturze powy¿ej 30°C. 

Stosowanie do inokulacji nasion zaprawionych chemicznymi œrodkami ochrony roœlin. 

Wiêkszoœæ œrodków stosowanych do ochrony nasion przed chorobami grzybowymi (fungicydów) jest 

wysoce toksyczna wobec bakterii brodawkowych i mo¿e prowadziæ do obni¿enia ich zdolnoœci do 

tworzenia symbiozy z systemem korzeniowym roœliny.  

Jeœli to mo¿liwe, nale¿y stosowaæ do inokulacji wy³¹cznie nasiona niezaprawione. 

 

 
NITROFLORA jest produktem naturalnym oraz ca³kowicie bezpiecznym dla ludzi i zwierz¹t.  

  

 

 

 

 

 


