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Witamy w Poli-Farm!

Nasza firma od ponad 20 lat zajmuje się produkcją preparatów na bazie
chitozanu oraz innych bioaktywnych polimerów pochodzenia naturalnego, aby jak najlepiej
chronić zdrowie naszych odbiorców poprzez produkcję pełnowartościowej, bezpiecznej
żywności. W swojej ofercie posiadamy zarówno suplementy diety, jak również całą serię
preparatów do produkcji roślinnej. Z myślą o naszych klientach pracujemy nad udoskonalaniem receptur, a skuteczność preparatów potwierdzona jest badaniami naukowymi i doświadczeniami w wiodących Instytutach w Polsce. Jesteśmy również wytwórcą produktów
na bazie naszych receptur pod marki własne dystrybutorów krajowych oraz eksporterów.
Zapraszamy do współpracy,
Zarząd Poli-Farm Sp. z o.o.

2 Witamy w Poli-Farm!

BETA-CHIKOL
Naturalny stymulator wzrostu roślin o działaniu
grzybobójczym, bakteriobójczym, a także
wirusobójczym. Wspiera naturalne mechanizmy
obronne poprzez niedopuszczanie do infekcji
(blokada receptorów) i/lub hamowanie rozwoju
patogenów.

Dostępne opakowania: 1l, 5l, 20l, 1000l

Cechy produktu:

Opracowana przez polskich naukowców unikalna
formuła preparatu poprzez odpowiednie dopasowanie
masy cząsteczkowej oligomerów chitozanu, stopnia
deacetylacji oraz pH, zapewnia wysoką skuteczność
w ograniczaniu presji patogenów. W przeciwieństwie
do pestycydów, preparat jest równolegle aktywny
przeciwko grzybowym, bakteriom, wirusom i wiroidom
zarówno w uprawach pod osłonami oraz w uprawie
polowej. Najlepsze efekty uzyskujemy stosując preparat
zapobiegawczo od początku wegetacji, naprzemiennie
ze środkami ochrony roślin w momentach wysokiej presji
patogenów.

Wpływ na zapobieganie i ograniczanie
chorób roślin:

stosowany zapobiegawczo pomaga skutecznie
ograniczać presję patogenów

szara pleśń pomidora w uprawie pod osłonami

pomaga w ograniczaniu stosowania
chemicznych środków ochrony roślin

bakteryjna centkowatość pomidora

pobudza wydzielanie fitoaleksyn co zmniejsza
podatność na porażenie chorobami wirusowymi,
grzybowymi i bakteryjnymi
stosowanie w formie dolistnej indukuje zamykanie
aparatów szparkowych co ogranicza transpirację
preparat zabójczo oddziałuje na nicienie glebowe

zgnilizna twardzikowa ogórka w uprawach pod
osłonami
kanciasta plamistość ogórka w uprawach pod
osłonami
choroba obwódkowa fasoli

naniesiony na powierzchnie liści w formie oprysku
odbija promienie słoneczne i zapobiega poparzeniom

pierścieniowa plamistość liści difenbachii

zaprawianie nasion preparatem znacząco wpływa
na kiełkowanie i ukorzenianie siewek, hamowany
jest także rozwój chorób odglebowych

mączniak prawdziwy i rzekomy róż

www.Poli-Farm.pl
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AP L-HUMUS
Płynny polepszacz gleby i organiczny stymulator
wzrostu roślin o unikalnej formulacji humianu
potasu zawierającego kwasy huminowe
oraz fulwowe w połączeniu z naturalnymi
adiuwantami.
Produkt korzystnie zmienia parametry cieplne gleby.
Wpływa stymulująco na procesy życiowe organizmów
glebowych i roślin, a także przyspiesza rozkład resztek
pożniwnych oraz substancji zanieczyszczających glebę.

Dostępne opakowania: 1l, 5l, 20l, 1000l

Cechy produktu:

Wpływ na żyzność gleby:

korzystnie wpływa na wysokość i jakość plonu

tworzenie struktury gruzełkowatej gleby, poprawa
stosunków powietrzno – wodnych

zwiększa ilość i jakość masy zielonej

zmniejsza zagrożenie suszą poprzez zwiększenie
pojemności wodnej

korzystnie wpływa na ilość korzeni włośnikowych
odblokowuje mikroelementy w glebie
zwiększa naturalną odporność na choroby

zmniejsza wypłukiwanie i zatrzymuje składniki
pokramowe w strefie korzeniowej
wspomaga rozkład resztek pożniwnych
utrzymuje poziom próchnicy
powoduje zwiększoną absorbcję energii słonecznej, sprawiając tym samym lepsze właściwości
termiczne
wspomaga rozwój mikroorganizmów
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PhytoChikol Miedz
Dolistny nawóz miedziowy w połączeniu
z chlorowodorkiem chitozanu i zjonizowanym
nano-srebrem.
Preparat zawiera unikalne połączenie wysoko aktywnej
miedzi o działaniu kontaktowym i systemicznym oraz
chlorowodorku chitozanu i nano-srebra. Służy do
indukowania odporności na porażenia chorobami
bakteryjnymi, wirusowymi i grzybowymi.
Ogranicza choroby fizjologiczne spowodowane niedoborem
miedzi oraz podnosi naturalną odporność roślin na stresy
biotyczne i abiotyczne.

Dostępne opakowania: 5l, 20l

Cechy produktu:
korzystnie wpływa na kondycję roślin w trudnych
warunkach środowiska oraz eliminuje niedobory
miedzi
stosowany profilaktycznie stymuluje procesy
odpornościowe, a dodatkowo ogranicza porażenia
patogenami
preparat należy stosować zapobiegawczo od
początku wegetacji w celu zapobiegania niedoborom
miedzi oraz chorobom

Skład: % (m/m)
» Miedź (Cu) całkowita - 5%
» W tym miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie - 5%
» 20 mg/kg zjonizowanego srebra
» 20 g/kg chlorowodorku chitozanu

Wpływ na zapobieganie i ograniczanie
chorób roślin:
monilioza wiśni
szara pleśń w uprawie pomidora
bakteryjna centkowatość pomidora w uprawach
pod osłonami
zgnilizna ogórka

pobudza wydzielanie fitoaleksyn co zmniejsza
podatność na porażenia chorobami grzybowymi,
wirusowymi i bakteryjnymi

kanciasta plamistość ogórka w uprawach pod
osłonami

uniwersalny preparat do wszystkich rodzajów roślin

szara pleśń w uprawie truskawek

możliwość stosowania przez cały okres wegetacyjny
ogranicza konieczność zabiegów chemicznych
brak pozostałości w plonie
całkowicie bezpieczny dla ludzi

www.Poli-Farm.pl
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PhytoChikol Calcium
Nawóz dolistny o unikalnym połączeniu wapnia,
chlorowodorku chitozanu i zjonizowanego
srebra.
Preparat służy do dokarmiania wapniem w fazach silnego
zapotrzebowania roślin na ten składnik pokarmowy,
z jednoczesną indukcją odporności przeciwko chorobom
grzybowym, bakteryjnym i wirusowym, w uprawach
polowych oraz pod osłonami. Ogranicza choroby
fizjologiczne spowodowane niedoborem wapnia oraz
podnosi naturalną odporność roślin na stresy biotyczne
i abiotyczne.

Dostępne opakowania: 5l, 20l

Cechy produktu:
synergistyczne działanie chlorowodorku chitozanu
jonów wapnia i srebra zmniejsza podatność roślin
na porażenia chorobami
ogranicza choroby fizjologiczne spowodowane
niedoborem wapnia, oraz podnosi naturalną
odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne
pobudza wydzielanie fitoaleksyn co zmniejsza
podatność na porażenia chorobami grzybowymi,
wirusowymi i bakteryjnymi

Skład:
» CaO 12,0% (m/m)
» 20 mg/kg zjonizowanego srebra
» 15 g/kg chlorowodorku chitozanu

Wpływ na zapobieganie i ograniczanie
chorób roślin:
szara pleśń w uprawie pomidora szklarniowego
bakteryjna centkowatość pomidora w uprawach
pod osłonami
sucha zgnilizna wierzchołkowa
zwijanie się liści pomidora
zgnilizna twardzikowa w uprawie ogórka
szklarniowego

pozwala na ograniczenie chemicznych środków
ochrony roślin

kanciasta plamistość ogórka w uprawach pod
osłonami

preparat niepozostawiający pozostałości w plonie

szara pleśń w uprawie truskawek
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PhytoChikol SL
Naturalny stymulator wzrostu roślin o działaniu
grzybobójczym, bakteriobójczym, a także
wirusobójczym. Wspiera naturalne mechanizmy
obronne poprzez niedopuszczanie do infekcji
(blokada receptorów) i/lub hamowanie rozwoju
patogenów.
Opracowana przez polskich naukowców unikalna
formuła preparatu poprzez odpowiednie dopasowanie
masy cząsteczkowej oligomerów chitozanu, stopnia
deacetylacji oraz pH. Zapewnia wysoką skuteczność
w ograniczaniu presji patogenów. W przeciwieństwie
do pestycydów, preparat jest równolegle aktywny
przeciwko grzybom, bakteriom, wirusom i wiroidom
zarówno w uprawach pod osłonami oraz w uprawie
polowej. Najlepsze efekty uzyskujemy stosując preparat
zapobiegawczo od początku wegetacji, naprzemiennie
ze środkami ochrony roślin w momentach wysokiej presji
patogenów.

Dostępne opakowania: 5l, 20l

Cechy produktu:

Substancja podstawowa:
» Chlorowodorek chitozanu (stężenie 40g/1kg)

Wpływ na zapobieganie i ograniczanie
chorób roślin:

stosowany zapobiegawczo pomaga skutecznie
ograniczać presję wielu patogenów

szara pleśń pomidora w uprawie pod osłonami

pozwala na ograniczenie stosowania chemicznych
środków ochrony roślin

bakteryjna centkowatość pomidora w uprawach
pod osłonami

pobudza wydzielanie fitoaleksyn co zmniejsza
podatność na porażenia chorobami grzybowymi,
wirusowymi i bakteryjnymi

zgnilizna Twardzikowa ogórka w uprawach pod
osłonami

stosowanie w formie dolistnej indukuje zamykanie
aparatów szparkowych co ogranicza transpirację
poprawia kondycję roślin w warunkach stresów
biotycznych i abiotycznych
naniesiony na powierzchnie liści w formie
oprysku odbija promienie słoneczne i zapobiega
poparzeniom
zaprawianie nasion preparatem znacząco wpływa
na kiełkowanie i ukorzenianie siewek, hamowany
jest także rozwój chorób odglebowych

www.Poli-Farm.pl

kanciasta plamistość ogórka w uprawach pod
osłonami
choroba obwódkowa fasoli
werticilioza zbóż i rzepaku
mączniak prawdziwy podczas uprawy jagody
kamczackiej
plamistość liści w uprawie jagody kamczackiej

PhytoChikol
Phyto
Chikol SL 7

Płynny nawóz organiczno–mineralny w formie
koncentratu, przeznaczony do stosowania
dolistnego w uprawach warzyw w gruncie
i pod osłonami oraz uprawach rolniczych.
Preparat wytwarzany w nanotechnologii jest połączeniem
makro i mikroelementów z aminokwasami i składnikami
niezbędnymi do prawidłowego rozwoju roślin.
Najlepszy efekt wzrostu wysokości i jakości plonu daje
zastosowanie APOL-HUMUS (wczesną wiosną) oraz
PoliComplex (w okresie wegetacji).
Terminy stosowania

Uprawa

Dawka
w l/ha

Jabłoń, Grusza

5
l/ha

I – faza różowego pąka(jabłoń) i białego(grusza); BBCH 57
II – owoc osiąga 40 mm średnicy; BBCH 74 (po opadzie czerwcowym)
III- owoc osiąga 60 % typowej wielkości; BBCH 76
IV - owoc osiąga 80 % typowej wielkości; BBCH 78

Wiśnia,
Czereśnia,
Śliwa

5
l/ha

I – Pierwszy zabieg wykonać na zielony pąk; BBCH 54
II – Owoc osiąga 30-40% typowej wielkości; BBCH 74
III - Owoc osiąga 80% typowej wielkości; BBCH 78

Truskawka,
Malina, Jeżyna

5
l/ha

I – pędy osiągają 90% typowej długości u truskawki () pęd rozłogowy; BBCH
39-(41)
II – widoczne pierwsze pąki kwiatowe BBCH 56
III – owoc osiąga 40% wielkości docelowej; BBCH 74
IV – owoc osiąga 70% wielkości docelowej; BBCH 77
V – jesienią truskawki- początek tworzenia się pąków w pachwinach liści

Borówka,
Porzeczki

4-5
l/ha

I – pędy osiągają 90% typowej długości BBCH 39
II – jasno zielony pąk, pękanie pąków; BBCH 53
III – Owoc osiąga 30% typowej wielkości; BBCH 73
IV – Owoc osiąga 70% typowej wielkości; BBCH 77

przyspiesza regenerację roślin
po wystąpieniustresów

Kalafior, brokuł,
kapusta

4-5
l/ha

I – 10-12 liści właściwych (5 l/ha); BBCH 22
II – 30% typowej średnicy róży lub główki (5 l/ha); BBCH 43
III – 70% typowej średnicy róży lub główki (5 l/ha); BBCH 47

optymalizacja dawek nawozów

Cebula

4-5
l/ha

I – 10-12 liści właściwych (4 l/ha); BBCH 43
II – 30% typowej średnicy główki cebuli (5 l/ha); BBCH 43
III – 70% typowej średnicy główki cebuli (5 l/ha); BBCH 46

Burak ćwikłowy,
marchew, pietruszka, seler

4-5
l/ha

I – 10 liści właściwych (4 l/ha); BBCH 20
II – 30% typowej wielkości korzeni (5 l/ha); BBCH 43
III – 60% typowej wielkości korzeni (5 l/ha); BBCH 46

Pomidor,
ogórek, papryka

4-5
l/ha

I – 9 liści właściwych na pędzie głównym (4 l/ha); BBCH 19
II – na pędzie głównym pierwsze pąki kwiatowe(5 l/ha); BBCH51
III – pierwszy owoc na pędzie głównym osiąga wielkość docelową (5l/h);
BBCH 71
IV – pierwszy owoc na pędzie drugiego rozgałęzienia osiąga wielkość
docelową (5l/h); BBCH 79 (721)
V – pierwszy owoc na pędzie trzeciego rozgałęzienia osiąga wielkość docelową (5l/h); BBCH 79 (731)

Fasola, groch

4-5 l/
ha

Burak cukrowy

5
l/ha

I – pokrycie liśćmi 30% powierzchni gleby (4 l/ha); (BBCH 33);
II – pokrycie liśćmi 90% powierzchni gleby (5 l/ha); (BBCH 39);
III – 50% typowej wielkości korzenia (5 l/ha); BBCH 45

Rzepak ozimy

4-5
l/ha

I – jesienią w fazie rozety BBCH 18 (4 l/ha),
II – wiosną początek wydłużania pędu głównego BBCH 32 (5 l/ha),
III - zielony pąk, do początku kwitnienia (5 l/ha); BBCH 51
IV – 20% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (5 l/ha); BBCH 72

Kukurydza

4-5
l/ha

I - faza 8-10 liści właściwych BBCH 20 (5 l/ha)

Zboża ozime

4-5
l/ha

I - jesienią – 9 liści właściwych BBCH 19 (4 l/ha),
II - wiosną faza krzewienia widoczny drugi pęd boczny (5 l/ha); BBCH22
III - Górna część kłosa wyłania się z pochwy liściowej (5 l/ha); BBCH 51

Dostępne opakowania: 5l

Wpływ na rośliny:
zwiększenie przyrostu biomasy korzeni
i części nadziemnych
zwiększenie przyrostu masy plonu

poprawia strukturę i jakość plonów

Skład produktu:
Azot (N) – 5,9%
Fosfor (P2O5) – 4,3%
Potas (K2O) – 6,1%
Magnez (MgO) – 1,6%
Siarka (SO3) – 3,8%
Bor (B) – min 817 mg/kg
Miedź (Cu) – 500-1000 mg/kg
Żelazo (Fe) – min. 1322 mg/kg
Mangan (Mn) – min. 1551 mg/kg
Molibden (Mo) – min. 264 mg/kg
Cynk (Zn) – 1500-3000 mg/kg
Kwasy humusowe – ok. 3,3% C/kg
Jod (I) - 0,0025%
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I,II,III,IV…. ilość i kolejność zabiegów wg faz rozwojowych BBCH

I – 8-9 widocznych pędów bocznych przed kwitnieniem (4 l/ha); BBCH29
II – pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się (5 l/ha); BBCH 55
III – 40% strąków osiąga typową długość, widoczne pierwsze nasiona
(5 l/ha); BBCH 74

Specjalistyczny nawóz krystaliczny z wysoką
zawartością potasu.
Nawóz w postaci stałej do rozpuszczania w wodzie,
zawierający fosfor i potas, w połączeniu z naturalnymi
adiuwantami.
Nasza innowacyjna formuła zapewnia doksonałą
rozpuszczalność i szybką przyswajalność przez rośliny
w fazach wzrostu, rozwoju i dojrzewania plonu.

Dostępne opakowania: 5 kg

Uprawa

Dawka
kg/ha

Termin aplikacji

Pomidor, pomidor
gruntowy, papryka,
cukinia, bakłażan

2,5-4,0

1-2 zabiegi od początku zwiększania
się owoców do zbiorów

Jabłoń, gruszka,
wiśnia, czereśnia,
śliwa, winorośl

2-3

2 zabiegi: 2 i 4 tygodnie przed
zbiorem

Truskawka, malina,
borówka

Skład produktu:
Pięciotlenek fosforu (P2O5)
rozpuszczalny w wodzie - 16%
Tlenek potasu (K2O)
rozpuszczalny w wodzie - 56%

2-3

2-3 zabiegi: co 7-10 dni od początku
wybarwiania owoców

Marchew, pietruszka,
pasternak, seler

2,5-3,0

1-2 zabiegi w fazie zwiększania się
średnicy bulw

Ziemniak

2-3

3 zabiegi: zwarcie międzyrzędzi,
przed kwitnieniem, po kwitnieniu

Zboża

1,5-2,5

2 zabiegi: przed kwitnieniem

Kukurydza

1,5-2,5

2 zabiegi: pierwszy po uzyskaniu 5-6
liści, drugi 7 dni później

Burak cukrowy

2-2,5

3 zabiegi: po fazie 6-8 liści
od fazy zakrycia 90% międzyrzędzi
co 14 dni

Uprawy pod
osłonami

200-350
g/100 l

3-4 zabiegi od początku zwrotu
owoców do zbiorów

Wpływ na odżywianie roślin:
poprawia dojrzewanie i dorastanie
podnosi parametry jakościowe
ogranicza wzrost wegetatywny

www.Poli-Farm.pl
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P liHumiK
Płynny polepszacz gleby i organiczny stymulator
wzrostu roślin o unikalnej formulacji humianu
potasu zawierającego kwasy huminowe
oraz fulwowe w połączeniu z naturalnymi
adiuwantami.
Kwasy humusowe zawarte w produkcie wytwarzane
są w procesie ekstrakcji leonardytów – najbogatszego
źródła substancji humusowych w przyrodzie. PoliHumiK
zwiększa pojemność wodną gleby, podnosi zdolność
wymiany kationów zawartych w warstwie ornej, regulując
ich uwalnianie. Wspomaga utrzymanie optymalnego pH
gleby. Produkt korzystnie zmienia parametry cieplne gleby.
Wpływa stymulująco na procesy życiowe organizmów
glebowych i roślin, a także przyspiesza rozkład resztek
pożniwnych oraz substancji zanieczyszczających glebę.
Uzupełnia niedobory boru.

Dostępne opakowania: 20l, 1000l

Cechy produktu:

Wpływ na żyzność gleby:

wyższe plony

tworzenie struktury gruzełkowatej gleby- poprawa
stosunków powietrzno – wodnych,

zwiększa przyrost masy zielonej

zmniejsza zagrożenie suszą poprzez zwiększenie
pojemności wodnej

korzystnie wpływa na rozrost korzeni włośnikowych
zwiększa naturalną odporność roślin na choroby

zwiększa dostępność składników pokarmowych
dla roślin poprzez ich zagęszczenie wokół korzeni

uzupełnia niedobory boru w glebie

redukuje wypłukiwanie składników pokarmowych
i zatrzymuje je w strefie korzeniowej

Zawartość substancji humusowych – 15% m/m,
w tym:
» kwasy huminowe: 13,5% m/m
» kwasy fulwowe: 1,5% m/m
oraz
» Potas (K) - 2,8% m/m
» Bor (B) - 0,25% m/m
» Węgiel org. - 20% m/m

10 PoliHumiK

wspomaga rozkład resztek pożniwnych
stabilizuje poziom próchnicy
powoduje zwiększoną absorbcję energii słonecznej
a tym samym lepsze właściwości termiczne,
wspomaga rozwój mikroorganizmów

Poli-Farm Spółka z o.o.
ul. Łyszkowicka 59, 99-400 Łowicz
biuro@poli-farm.pl
www.Poli-Farm.pl
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