
BiokaURTICA 
 

 

Prírodný produkt obsahujúci extrakt zo Žihľavy dvojdomej (Urtica dioica).  

 

 

Obsah:  100% extrakt zo Žihľavy dvojdomej (Urtica dioica).  

Schválená základná látka v Európskej únii (EÚ No.1107 / 2009). 

 

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

 

Číslo šarže: uvedené na obale  

Objem balenia: uvedené na obale       

Dátum exspirácie: uvedené na obale       

 

BEZ REZÍDUÍ 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: 

Nie je žiadne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.  

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.  

P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  

P271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich 

a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich 

a stojatých vôd vo voľnej prírode! 

 

POPIS:  

BiokaURTICA je vodný extrakt zo žihľavy dvojdomej (URTICA DIOICA), ktorý prirodzeným spôsobom aktivuje 

odolnosť rastlín proti patogénnym hubám a baktériám. Taktiež pôsobí proti žravému a cicavému hmyzu. Extrakt treba 

vždy aplikovať preventívne od jari do jesene v intervale 7 až 14 dní. Za vlhkého počasia alebo silného napadnutia sa 

odporúčajú kratšie intervaly postreku. Do postreku odporúčame použiť zmáčadlo. 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE: 

Insekticíd a akaricíd 

Plodina  Škodca 

 

Rast, Fáza, 

Sezóna 

Počet 

aplikácií 

Aplikačný 

interval 

Koncentrácia 

  

Fazuľa, 

zemiaky*, 

ruže** 

Rôzne druhy vošiek. 

Roztočec chmelový 

 

od BBCH89 

od BBCH49* 

začiatok leta** 

 

1-5 

 

7-15 dní 

 

0,5-0,7 % 

Šalát, 

kapustovitá zelenina, repka 

olejná, horčica, reďkovka 

Rôzne druhy vošiek 

Blýskavec repkový 

Molička kapustová 

Skorá jar 

BBCH49 

 

1-6 

 

7-15 dní 

 

0,5-0,7 % 

Ovocné a okrasné stromy Rôzne druhy vošiek 

Obalovač jablčný 

Jar, Leto 

Od BBCH87 

1-5 7-15 dní 0,5-0,7 % 

Vinič Roztočec chmelový 

 

Jar, Leto 

Od BBCH89 

1-6 7-15 dní 0,5-0,7 % 

 

  



Fungicíd 

Plodina  Choroby 

 

Rast, Fáza, 

Sezóna 

Počet 

aplikácií 

Aplikačný 

interval 

Koncentrácia 

  

Zelenina: 

Uhorky 

Cukety 

Tekvicovitá zelenina 

Rajčiaky  

Zemiaky* 

 

Múčnatka  

Erysiphepolyg oni  

Podosphaera xanthii  

Alternaria alternata f. sp 

cucurbitate 

Alternaria solani 

Septoria lycopserrsici 

Phytophothora infestans* 

 

 

od BBCH89 

od BBCH49* 

 

 

 

1-6 

 

 

7-15 dní 

 

 

0,2-0,5 % 

Kapustovitá zelenina Alternariasp Skorá jar 

BBCH49 

1-6 7-15 dní 0,2-0,5 % 

 

 

Ovocné stromy 

 

Hrdza listov  

Alternaria alternata 

Hniloby hnedé 

Monilinia laxata 

Botrytis cinerea 

Rhizopusstolonifer 

 

Jar, Leto 

Od BBCH87 

 

1-6 

 

7-15 dní 

 

0,2-0,5 % 

Vinič Múčnatka, Peronospóra Jar, Leto 

Od BBCH89 

1-6 7-15 dní 0,2-0,5 % 

 

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. Produkt vlejte do postrekovača naplneného vodou 

do ½ objemu. Rozmiešajte a doplňte na požadovaný objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa premiešava počas aplikácie. 

Kompatibilita: V predstihu sa uistite, či výrobok je miešateľný pred skutočným zmiešaním. Nemiešajte 

s kyslými produktami. 
 

PRVÁ POMOC:  

Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, 

odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní a vyhľadajte lekársku pomoc. Po zasiahnutí pokožky: Umyte veľkým 

množstvom vody a mydla. Po požití: Nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu. 

V prípade potreby konzultujte s Národným toxikologickým informačným centrom, UNB Bratislava, Limbová 5, 

833 05 Bratislava, tel.: +421 (0)2 54-774-166. 

 

SKLADOVANIE:  

Produkt skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých a vetrateľných miestach pri teplote 

od + 5 do +25 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok 

je záruka v originálnych neporušených obaloch 3 roky od dátumu výroby.  

 

 

 

 

 

 

 

 


