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oRYGlNAŁ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH. NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
WyrÓb /

product: BlosTlM

Zawierający
containing:

/

do
destined:

Pzeznaczony
/

mieszaninę szczepÓw saprofitycznych bakterii glebowych produkujących fitohormonyny,
substancje biogenne, nośniki
biostymulacji rozwoju iwzrostu roślin w strefie korzeniowej (ryzosfery) uzyzniania gleby i
przywracania naturalnej rownowagi biologicznej mikroflory gleby, po intensywnym stosowanlu
środkowochrony roślin (herbicydow i pestycydów)

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hyglenic criteria with the following conditions:
Wyrób do profesjonalnego stosowania. WyrÓb stosuje się zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem
niezbędnych środków ostrożnościw tym ochrony oczu, skóry przed kontaktem z preparatem. Na opakowaniu należy
umieściĆ etykietę, zawierającą informacje dotyczące przeznaczenia, sposobu stosowania, okresu karencji i i
prewencji oraz środkÓw ostrożnościwg karty bezpieczeństwa, zgodnie z obow|ązującymi przópisami prawnymi. Do
kazdego opakowania powinna być dołączona instrukcja stosowania i przechowywania preparatu' WyrÓb
przechowywac w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Atest nie dotyczy skuteczności działania wyrobu. Wyrób nie moŻe być stosowany w pobliżu uj{ć wody przeznaczonej
do spożycia'

WytwÓrca / producer:
BACTrem Sp. z o.o.
02-096 Warszawa
ul. Miecznikowa

1

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
BACTrem Sp. z o.o.
02-096 Warszawa
ul. Miecznikowa

1

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2023-02-01 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation' The ceńificate
loses its validiĘ atter 2023-02-01 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
Kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 1 lutego 2018

The date of issue of the

certificate:

1st

February

2018

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding {his hygienic ceńificate
Żakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NlzP-PzH / Depańment of Environmenial Health and Safety Nl
00-791 Warszawa, ul.Chocimska24 100-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 2254-21-354, +482254-21-349, fax: +482254-21-287

