
NATURALNY ELICYTOR ROŚLINNY -  
ODPORNOŚĆ NA GRZYBY   

I BAKTERIE CHOROBOTWÓRCZE
Substancja podstawowa:  Chlorowodorek chitozanu (stężenie 40g/1kg)  

SANCO/12388/2013-wer. 2 20 marca 2014 r. w zgodności z Rozporządzeniem (WE) Nr 1107/2009 

www.poli-farm.pl

Wytwórca: Poli-Farm Sp. z o.o. 
ul. Łyszkowicka 59, 99-400 Łowicz
tel. 46 830 00 40
e-mail: biuro@poli-farm.pl

Data ważności: 3 lata                                                           
Data produkcji i nr partii: na opakowaniu

Masa netto: 5 kg
Pojemność netto: 5L



Zakres stosowania: Stosować dolistnie i/lub przez systemy do fertygacji w uprawach polowych i pod osłonami, rolniczych, warzywnych  
i sadowniczych. 
Sposób przygotowania cieczy użytkowej do oprysku: Zalecaną dawkę preparatu należy dobrze rozpuścić w wodzie. Przygotowanym  
roztworem opryskiwać rośliny zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. 
Produkt można mieszać ze wszystkimi typowymi preparatu. Przed zmieszaniem w opryskiwaczu, celem sprawdzenia kompatybilności  
zaleca się wykonać prosty test mieszalności.
Poli-farm Sp. z o. o. odpowiada tylko za skład produktu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym  
użyciem produktu. 

UPRAWY ZALECENIA STOSOWANIA 

JAGODOWE 
(Truskawka, Malina, Borówka amerykańska, Jagoda 
kamczacka, Aronia)

4-8 zabiegów co dwa tygodnie, począwszy od pierwszych liści właściwych; 
Dawka min.: 1,25 kg -max.: 5 l na 100 l cieczy roboczej;  Min. dawka 2,5 kg na 200 l cieczy roboczej  
w jednym zabiegu;  Max. dawka 5 kg na 400 l cieczy roboczej w jednym zabiegu 

WARZYWA GRUNTOWE 
(ogórek, pomidor, marchew, pietruszka, kapusta 
pekińska, kapusta głowiasta)

4-8 zabiegów co dwa tygodnie, począwszy od pierwszych liści właściwych  
Dawka min.:  1,25 kg -max.: 5 l na 100 l cieczy roboczej;  Min. dawka 2,5 kg na 200 l cieczy roboczej  
w jednym zabiegu;  Max. dawka 5 kg na 400 l cieczy roboczej w jednym zabiegu 

POMIDOR I OGÓREK  
SZKLARNIOWY

4-8 zabiegów co dwa tygodnie począwszy od pierwszych liści właściwych; 
Dawka min.:  1,25 kg - max.: 5 l na 100 l wody;  Min. dawka 2,5 kg na 200 l cieczy roboczej;   
Max. dawka  5 kg /400 l cieczy roboczej 

ZBOŻA 
(pszenica ozima, jara, jęczmień browarny)

4-8 zabiegów co dwa tygodnie, począwszy od pierwszych liści właściwych;  
Dawka min.:  1,25 kg -max.: 5 l na 100 l cieczy roboczej;  Min. dawka 2,5 kg na 200 l cieczy roboczej  
w jednym zabiegu;  Max. dawka  5 kg na 400 l cieczy roboczej w jednym zabiegu 

ZIOŁA I PRZYPRAWY
4-8 zabiegów co dwa tygodnie, począwszy od pierwszych liści właściwych;  
Dawka min.: 1,25 kg -max.: 5 l na 100 l cieczy roboczej;  Min. dawka 2,5 kg na 200 l cieczy roboczej  
w jednym zabiegu;  Max. dawka 5 kg na 400 l cieczy roboczej w jednym zabiegu

ŁĄKI I PASTWISKA
4-8 zabiegów co dwa tygodnie, począwszy od pierwszych liści właściwych;  
Dawka min.:  1,25 kg -max.: 5 l na 100 l cieczy roboczej;  Min. dawka 2,5 kg na 200 l cieczy roboczej  
w jednym zabiegu;  Max. dawka  5 kg na 400 l cieczy roboczej w jednym zabiegu 

ZBOŻA ZAPRAWIANIE NASION Przed siewnie w dawce 1,25 - 2,5 kg na 10 l wody na tonę zboża

ZIEMNIAKI ZAPRAWIANIE BULW Przed siewnie w dawce 1,25 - 2,5 kg na 10 l wody na tonę bulw

Dawki, sposób i terminy zastosowania: 


