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Firma POLSIL BIOPREPARATY powstała w 2003r. w Polsce. Podstawą 
naszej działalności jest sprzedaż i popularyzowanie stosowania różnych 
preparatów biotechnologicznych w rolnictwie.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów, ofertę stale po-
szerzamy o nowe innowacyjne produkty dostosowane do potrzeb nowo-
czesnych upraw polowych. W swojej ofercie Agro posiadamy stymulato-
ry wzrostu roślin, dolistne nawozy NPK i nowoczesne nawozy bakteryjne, 
przeznaczone do stosowania we wszystkich uprawach polowych, sa-
downiczych, warzyw gruntowych i pod osłonami. Oferujemy także bakte-
ryjne użyźniacze doglebowe płynne oraz w postaci proszku, kondycjoner 
do wody i bakteryjny preparat o właściwościach fungistatycznych.

Dopełnieniem troski o naszych klientów jest niniejszy katalog. Dołoży-
liśmy wszelkich starań, aby pozycja ta była wyczerpującym przewodni-
kiem po naszej ofercie Agro.

Zachęcamy do lektury i życzymy wysokich plonów.

O nas:



Leczy i stymuluje do plonowania. 

Bispeed to unikalny stymulator wzrostu roślin 
składający się z trzech organicznych związków 
chemicznych – nitrofenolanów potasu. Bispeed 
zwiększa produktywność roślin przez zwiększe-
nie intensywności procesów fizjologicznych, ta-
kich jak fotosynteza (ok. 50%), czy transpiracja 
(ok. 20%). 

Oprysk stymulatorem Bispeed wpływa na 
wzmożoną syntezę chlorofilu (zwiększenie za-
wartości do 90%), białek, enzymów, hormonów 
wzrostu – auksyn, węglowodanów i lipidów 
co zapewnia osiągnięcie wyższych plonów. 
Przyspiesza biologiczną regenerację roślin po 
przebytym stresie wywołanym przez pestycydy, 
przymrozki, gradobicie, szkodniki, błędy w na-
wożeniu i ochronie roślin,  przesadzanie oraz 
przez inne czynniki odbiegające od optymal-
nych dla roślin wywierające negatywny wpływ 

na ich rozwój w okresie wegetacyjnym. 

Wpływa na zwiększenie zawartości lignin i celu-
loz w ścianach komórkowych roślin, co jak wy-
kazano wpływa korzystnie na zabezpieczenie 
łuszczyny rzepaku przed uszkodzeniami przez 
szkodnika pryszczarka kapustnika. Zwiększa 
mrozoodporność ozimin. Zastosowany razem 
z insektycydem zwiększa skuteczność środ-
ka. 

SKŁAD
4-nitrofenolan potasu (para-nitrofenolan 

potasu) 0,25- 0,30% m/m,  

2-nitrofenolan potasu (orto-nitrofenolan 

potasu) 0,14-0,20% m/m, 

5-nitrogwajakolan potasu  

(2-metoksy-5-nitrofenolan potasu)  

0,07-0,10% m/m.

Stymulator wzrostu roślin do stosowania dolistnego w uprawach polowych roślin rolniczych, 
warzyw gruntowych i pod osłonami, roślin sadowniczych i ozdobnych. 

Stymulatory wzrostu roślin i nawozy dolistne

Regeneruje 
rośliny po 

uszkodzeniu.

Zwiększa 
skuteczność 

insektycydów.

Zmniejsza 
wrażliwość 

roślin na stres.

Zwiększa 
plonowanie 

roślin.
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ZALECENIA UPRAWOWE
Można stosować w dowolnym okresie wegetacji, kiedy występuje potrzeba regeneracji rośliny, poprawy 
wigoru rośliny. W celu przygotowania roztworu roboczego na oprysk plantacji o powierzchni 1 ha roz-
cieńczyć 0,3-1,0 litra preparatu w 200-500 litrach wody lub zastosować zalecane stężenie 0,1%-0,2% (1-2 
ml preparatu rozcieńczyć w 1 litrze wody). Większą dawkę preparatu na 1 ha (1 litr) lub większe stężenie 
(0,2%) stosuje się, jeżeli w trakcie wykonywania aplikacji, ze względu na rodzaj uprawy lub fazę rozwoju, 
rośliny mają stosunkowo małą powierzchnię liści, a przez to ograniczone możliwości wchłaniania. Moż-
na mieszać z nawozami dolistnymi, aminokwasami, pestycydami. Zabieg można powtarzać do 3-4 razy 
w okresie wegetacyjnym w 2-4 tygodniowych odstępach czasu.

ROŚLINY 
UPRAWNE: 

WARZYWA

UPRAWY  
SADOWNICZE 

ROŚLINY 
OZDOBNE  
(doniczkowe  
i rabatowe) 

Zalecana dawka: 0,5-1 l/ha. 
Zalecane stężenie: 0,1-0,2%.

1. Wczesną wiosną na początku wznowienia we-
getacji ozimych. 

2. W fazie krzewienia, strzelania w źdźbło i kłosze-
nia zbóż. 

3. Od fazy 3-4 liści kukurydzy do wysokości ok 60 
cm. 

4. W rzepaku od fazy 4 liści do pąkowania. Zasto-
sowanie jesienne w fazie 3-5 liści rzepaku ozi-
mego. 

5. W buraku cukrowym w celu złagodzenia skut-
ków stresu herbicydowego, poprawy kondycji 
roślin i poprawy poziomu zawartości cukru 
w plonie technologicznym. Oprysk można po-
łączyć z nawożeniem dolistnym lub pestycydo-
wym.

6. W ziemniaku: w fazie początkowego wzrostu, 
w fazie wzrostu pędów nadziemnych, w fazie 
zawiązywania się i wzrostu bulw.

7. Bezpośrednio po wystąpieniu stresu spowodo-
wanego przymrozkiem, uszkodzeniem przez 
gradobicie, pestycydy, nawożenie itp.

8. Razem z insektycydem w dawce 0,3 l/ha w celu 
zwiększenia skuteczności zabiegu. 

WARZYWA GRUNTOWE 
Zalecane dwukrotne stosowanie stymulatora 
wzrostu w okresie wegetacji w formie oprysku 
w stężeniu 0,2% (200 ml stymulatora wzrostu 
w 100 litrach wody), stosując pierwszy oprysk 
w 2-4 tygodnie po wysadzeniu lub wschodach ro-
ślin i drugi po 2 tygodniach od ostatniego oprysku. 

WARZYWA SZKLARNIOWE
Stymulator wzrostu stosować bezpośrednio po 
posadzeniu w formie jednokrotnego podlania 
roztworem o stężeniu 0,2% (200 ml stymulatora 
wzrostu w 100 litrach wody) i dwukrotnie w czasie 
wegetacji w formie oprysku po 4 i 8 tygodniach 
uprawy stosując stężenie 0,1% (100 ml stymula-
tora wzrostu w 100 litrach wody) lub na początku 
uprawy w formie oprysku bezpośrednio po posa-
dzeniu i 2-krotnie w czasie wegetacji tj. po 4 i 8 
tygodniach uprawy w stężeniu 0,1% (100 ml sty-
mulatora wzrostu w 100 litrach wody). 

ROZSADA WARZYW
Zalecane stężenie 0,1% (100 ml stymulatora wzro-
stu w 100 litrach wody). Stymulator wzrostu sto-
sować w formie oprysku lub podlewania bezpo-
średnio po pikowaniu roślin.

Zalecane stężenie: 0,2% (200 ml stymula-
tora wzrostu w 100 litrach wody). Zalecana 
ilość wody: 500 litrów na 1 hektar. Stosować 
kilkakrotnie w sezonie wegetacyjnym, w okre-
sie przed i w trakcie kwitnienia oraz począt-
kowego wzrostu owoców. 

UKORZENIENIE SADZONEK 
Zalecane stężenie 0,1% (100 ml stymulato-
ra wzrostu w 100 litrach wody). Stymulator 
wzrostu stosować w formie podlewania 
przed sadzonkowaniem rośli

W formie oprysku w stężeniu 0,2% (200 ml 
stymulatora wzrostu na 100 litrów wody), 
bezpośrednio po posadzeniu i 2-krotnie 
w czasie wegetacji tj. po 4 i 8 tygodniach 
uprawy lub w formie podlania roztworem 
o stężeniu 0,1% (100 ml stymulatora wzrostu 
w 100 litrach wody) bezpośrednio po posa-
dzeniu roślin i dwukrotnie w czasie wegetacji 
tj. po 4 i 8 tygodniach uprawy. W przypadku 
roślin o wrażliwych liściach np. poinsecja, 
gerbera stosować stymulator wzrostu tylko 
w formie podlewania roztworem o stężeniu 
0,1% (100 ml stymulatora wzrostu w 100 li-
trach wody) bezpośrednio po posadzeniu 
roślin i dwukrotnie w czasie wegetacji tj. po 
4 i 8 tyg. uprawy.
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Aminokwasowy, stymulator wzrostu i plonowania roślin.

Możliwy do stosowania we wszystkich 
gatunkach roślin uprawnych (rolniczych, 
warzywnych, sadowniczych). 

• Zwiększa plon roślin uprawnych.

• Zwiększa wchłanianie i skuteczność 
nawozów dolistnych i innych agroche-
mikaliów.

• Zawiera 4% glicyny-betainy, dzięki któ-
rej roślina pokonuje szybciej stres.

• Stymuluje roślinę do regeneracji po 
uszkodzeniu.

• Dokarmianie roślin uprawnych.

Działa szybko i skutecznie!

Zawiera wyłącznie aminokwasy roślinne. 

Biamino Plant to płynny nawóz organiczny bogaty w materię organiczną i wolne L-amino-
kwasy pochodzenia roślinnego, który podlega natychmiastowej absorpcji zaraz po aplika-
cji dolistnej. Zalecany do stosowania, aby uchronić rośliny przed negatywnymi skutkami 
czynników stresowych (susza, przymrozki, gradobicie, choroby). 

Stymulatory wzrostu roślin i nawozy dolistne
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AMINOKWASY

DO UPRAW:
ROLNICZYCH

SADOWNICZYCH
WARZYWNYCH
KWIATOWYCH

Zawiera
L-aminokwasy

najlepiej wykorzystywane
przez rośliny

AGRO WARZYWA SADY

www.sklep.polsil.pl

®

6KG

MASA NETTO/
OBJĘTOŚĆ NETTO:

 /5L 

NAWÓZ ORGANICZNY AZOTOWY 

ZAWIERAJĄCY WYŁĄCZNIE AMINOKWASY  

POCHODZENIA ROŚLINNEGO   

AGRO
SADY

WARZYWA

NAWÓZ ZAWIERAJÑCY L-AMINOKWASY

POCHODZENIA ROÂLINNEGO POZYSKANE 

NA DRODZE HYDROLIZY ENZYMATYCZNEJ  

Z MIKROELEMENTAMI   

®

NR1 
WŚRÓD 

AMINOKWASÓW 
DLA ROŚLIN! 

SKŁAD:

Składnik pokarmowy w/w w/v

Azot (N) całkowity 5% 6,25%

Azot (N) organiczny 5% 6,25%

Węgiel (C)  
organiczny 16% 20%

Całkowita ilość  
aminokwasów 20% 25%

Aminokwasy wolne 12% 15%

 % w/w (równoważy % w/v przy 20°C) 

6
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DAWKOWANIE: 
Wstrząsnąć przed użyciem.

Uprawy rolnicze
Wiosną, po ruszeniu wegetacji lub po pełnych wschodach roślin.  
Podczas wzrostu wegetatywnego.

1,5-2 l/ha

Drzewa 
owocowe

Przed kwitnieniem.  
Podczas kwitnienia, przed i po wystąpieniu przymrozków.  
W czasie wzrostu zawiązków 

2-3 l/ha

Jagodowe
Przed kwitnieniem.  
Podczas kwitnienia, przed i po wystąpieniu przymrozków.  
W czasie wzrostu zawiązków.

1,5-2,5 l/ha

Warzywa polowe 
Po przesadzeniu lub po pełnych wschodach roślin.  
Kolejne zabiegi co 15-20 dni.

1,5-2 l/ha

Warzywa 
pod osłonami 

Po przesadzeniu lub po pełnych wschodach roślin.  
Podczas wzrostu wegetatywnego.

250-350 ml/100L 
wody

Rośliny ozdobne Podczas wzrostu wegetatywnego co 15-20 dni.
250-400 ml/100L 

wody

Fertygacja Rozprowadzać produkt o koncentracji  0,2%-0,3%.  



FOTOSYNTEZA

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY, 
NISKIE TEMPERATURY

GOSPODARKA AZOTEM

GOSPODARKA 
HORMONALNA

Główne funkcje  
MIKRO-6 w roślinie 

Stymulatory wzrostu roślin i nawozy dolistne8

Mikroelementy z MIKRO-6 biorą udział w:
• Procesach wiązania CO2.
• Kontroli gospodarki azotowej roślin.
• Kontroli funkcjonowania układów hor-

monalnych, np. auksyn.
• Odporności roślin na choroby, zdol-

ność przezimowania.

Efektywna strategia nawożenia roślin 
uprawnych nastawiona na uzyskanie wy-
sokich plonów powinna zawsze uwzględ-
niać profilaktyczne stosowanie mikro-
składników. Jeżeli nie można ocenić 
niedoborów pierwiastków należy prze-
prowadzić dokarmianie profilaktyczne, 
ponieważ interwencyjne zawsze będzie 
skutkowało utratą plonów. 

SKŁAD MIKRO-6:  
żelazo (Fe) – 2,0%  
mangan (Mn) – 6,0%  
miedź (Cu) – 1,5%  
cynk (Zn) – 5,0% 
molibden (Mo) – 0,2% 
bor (B) – 0,5%

Mikroelementowy nawóz dolistny 
do rozpuszczenia w wodzie 
stworzony w celu ograniczenia 
(uzupełnienia) niedoborów 
mikroskładników w roślinie 
uprawnej. 

0,5%

6,0%

5,0%

0,2% 2,0%

1,5%

Zawiera wszystkie niezbędne dla rośli-
ny uprawnej mikroelementy: Mn 6%,  
Mo 0,2%, Zn 5%, B 0,5%, Cu 1,5%, Fe 2%. 

Nawożenie mikroelementami roślin uprawnych 
zyskuje na znaczeniu w obliczu drastycznego 
w ostatnim dziesięcioleciu obniżenia poziomu 
nawożenia obornikiem, który jest cennym źró-
dłem wielu mikroskładników. W Polsce mamy: 
60-75% gleb ubogich w bor, około 40% w miedź, 
20% w molibden i 10% w cynk i mangan. 

Rośliny uprawne potrzebują bezwzględnego 
pokrycia zapotrzebowania na wszystkie nie-
zbędne składniki pokarmowe: makroelementy 
i mikroelementy. Mikroelementy w produkcji 
roślinnej nie wywołują tak dużych przyrostów 
plonów jak makroelementy pierwszoplanowe 
NPK, czy też drugoplanowe Ca, Mg, S ale biorą 
udział w aktywowaniu i kontroli wielu procesów 
życiowych mających wpływ na wielkość plo-
nów i jego jakość.
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MIKROELEMENTY 
NA SZÓSTKĘ !  
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Zalecenia uprawowe – rośliny rolnicze

Zboże 

Jesień od fazy 4 liści 0,5-1 kg/ha

Wiosna ruszenie wegetacji 0,5-1 kg/ha

Wiosna od pełni krzewienia do fazy strzelania w źdźbło  
2 x co 10-14 dni 0,5-1 kg/ha

Rzepak 

Jesień od fazy 4 liści 0,5-1 kg/ha

Wiosna ruszenie wegetacji 0,5-1 kg/ha

Wiosna od fazy wybijania w pęd do początku kwitnienia 0,5-1 kg/ha 

Burak cukrowy

Faza  4-8 liści 0,5 kg/ha

Faza intensywnego wzrostu 0,5-1 kg/ha

Przed zwarciem międzyrzędzi 0,5-1 kg/ha

Kukurydza
Faza 5-6 liści 1 kg/ha

Od fazy 6-10 liści 0,5-1 kg/ha

Ziemniak
Trzy tygodnie po wschodach 0,5-1 kg/ha

Przed kwitnieniem 0,5-1 kg/ha

Strączkowe Od wytworzenia się trzech liści właściwych do początku kwitnie-
nia 2x 0,5-1 kg/ha

Zalecenia uprawowe – warzywa

Warzywa  
kapustne 

Od czwartego tygodnia po wysadzeniu rozsady 0,5-1 kg/ha

Intensywny wzrost wegetatywny 0,5-1 kg/ha

Marchew,  
pietruszka, seler Intensywny wzrost korzenia  0,5-1 kg/ha

Cebula, por, 
czosnek Faza intensywnego wzrostu 0,5-1 kg/ha

Ogórek Dwa zabiegi co 10-14 dni podczas wzrostu wegetatywnego 0,5-1 kg/ha

Pomidor,  
papryka Dwa zabiegi co 10-14 dni podczas intensywnego wzrostu 0,5-1 kg/ha

Zalecenia uprawowe – owoce

Jabłoń,
grusza

1-2 zabiegi w fazie zielonego pąka 0,5-1 kg/ha

1-2 zabiegi po kwitnieniu 0,5-1 kg/ha

Czereśnia, wiśnia, 
śliwa Początek wzrostu zawiązków owoców 0,5-1 kg/ha

Truskawka
Trzy zabiegi po ruszeniu wegetacji 0,5-1 kg/ha

Dwa zabiegi od fazy zielonego pąka do kwitnienia 0,5-1 kg/ha

Malina, jeżyna, 
porzeczka Dwa zabiegi po kwitnieniu 0,5-1 kg/ha
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PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ
• Zbiornik napełnić wodą do około 2/3 objętości.
• Przy włączonym mieszadle dodać nawóz  

MIKRO 6 (zaleca się wcześniejsze rozpuszczenie 
nawozu w niewielkiej ilości cieczy).

• Dodać inny pestycyd. 
• Uzupełnić wodą do wymaganej ilości. 
• Wykonać zabieg.

ZALECENIA UPRAWOWE 
Zalecane dawki stosować rozpuszczając nawóz  
w około 300 l wody. W przypadku stosowania innych ilo-
ści wody nie wolno przekraczać stężenia roztworu 1%, 
czyli 1kg na 100 litrów wody. Zaleca się badanie wody 
wykorzystywanej do oprysku pod kątem wartości pH. 
W przypadku pH przekraczającego wartość 7 wskazane 
jest dodanie kondycjonera Polsil®Optima pH regulujące-
go odczyn i twardość wody. Zastosowany do roztworu 
roboczego Biamino Plant zwiększa przyswajalność mi-
kroelementów z MIKRO-6.
 
Zabiegu nie wykonywać podczas upalnej pogody oraz 
gdy na roślinie występuje rosa. Nawóz mikroelemento-
wy MIKRO-6 można stosować z większością ogólnodo-
stępnych środków ochrony roślin. Zaleca się wykonanie 
oprysku próbnego na niewielkim areale w kierunku oce-
ny działania mieszaniny. 



NAWOZY DOLISTNE TYPU WE

Krystaliczne nawozy dolistne NPK całkowicie rozpuszczalne w wodzie. 
Nawozy z linii AgriGreen są przeznaczone do nawożenia wszystkich roślin uprawnych. 
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Stymulatory wzrostu roślin i nawozy dolistne

AgriGreen
N NO3 NH4 NH2 P2O5 K2O MgO SO3 B 

w postaci 
kwasu

Cu
schelato-

wany przez 
EDTA 100%

Fe
schelato-

wany przez 
EDTA 100%

Mn
schelato-

wany przez 
EDTA 100%

Mo 
w postaci 
molibdenu 
amonu

Zn
schelato-
wany przez 
EDTA 100%

13-40-13 13 3 8 2 40 13 - 0,01 0,006 0,05 0,03 0,004 0,01 2,5

15-5-30 15 8,5 4 2,5 5 30 2 0,01 0,006 0,05 - - - 8

20-20-20 20 5 4 11 20 20 - 0,01 0,006 0,05 0,03 0,004 0,01 -

Dawkowanie i możliwość stosowania  łącznie ze stymulatorem wzrostu roślin.

Rodzaj 
uprawy Termin stosowania Ilość 

zabiegów
Agri-Green 

NPK

Dawka                         
Agri-Green 

NPK

Dawka 
Bispeed 

Dawka 
Biamino 

Plant 

Pszenica 

Jesień-wczesna wiosna 1 13-40-13 3-5 kg/ha 0,5 L/ha 1 Litr/ha

Wiosna-ruszenie  
wegetacji, krzewienie 1 20-20-20 5 kg/ha 0,5 L/ha 1 Litr/ha

Wiosna-kłoszenie 
Wiosna-po kwitnieniu

2 (14 dni 
pomiędzy 

zabiegami)

20-20-20 
I zabieg 5 kg/ha 0,5-1 L/ha 1 Litr/ha

Jęczmień, 
pszenżyto

Jesień-wczesne fazy 
wzrostu 1 13-40-13 3-5 kg/ha 0,5 L/ha 1 Litr/ha

Żyto Wiosna 1 20-20-20 3-5 kg/ha 0,5-1 L/ha 1 Litr/ha

Kukurydza

4-6 liść 2 (14 dni 
pomiędzy 

zabiegami)

13-40-13 4-5 kg/ha 0,5 L/ha 1 Litr/ha

8-10 liść 20-20-20 
II zabieg 5 kg/ha 0,5-1 L/ha 1 Litr/ha

Rzepak

Jesień-faza rozety 4-6 liści 1 13-40-13 4-5 kg/ha 0,5 L/ha 1 Litr/ha

Wiosna-ruszenie wegetacji 1 20-20-20 5 kg/ha 0,5 L/ha 1 Litr/ha

Wiosna-pąkowanie 1 13-40-13 4-5 kg/ha 0,5-1 L/ha 1 Litr/ha

Buraki 
cukrowe

Od fazy 6 liści 2-3  
co 7-10 dni 20-20-20 3-5kg/ha 0,5-1 L/ha 1 Litr/ha

Do zawarcia międzyrzędzi 2-3  
co 7-10 dni 15-5-30 3-5 kg/ha 0,5-1 L/ha 1 Litr/ha

Warzywa

Początkowe fazy wzrostu 2-3  
co 7-10 dni 20-20-20 3-5 kg/ha 0,5-1 L/ha 1 Litr/ha

Późniejsze fazy rozwo-
jowe

2-3  
co 7-10 dni 15-5-30 3-5 kg/ha 0,5-1 L/ha 1 Litr/ha

ZALECENIA UPRAWOWE
Nawozy AgriGreen NPK przeznaczone są do 
stosowania dolistnego po wcześniejszym roz-
puszczeniu i dokładnym wymieszaniu z wodą, 
zalecane stężenie: 1-3%. Dawki oraz stężenie 
uzależnione są od rodzaju i warunków uprawy. 
Zalecana ilość wody: 
• uprawy rolnicze: 200-500 l/ha.
• uprawy warzywnicze: 400-700 l/ha.
• uprawy sadownicze: 700-1000 l/ha.

Może być stosowany z szeroką gamą pestycy-
dów, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości na-
leży przeprowadzić próbę, aby ocenić działanie 
mieszaniny. Uprawy polowe: 3-5 kg/ha. Fertyga-
cja: 0,5-1,5 kg/1000 l wody.
Zaleca się przed wsypaniem nawozu dolistnego 
dodanie do wody kondycjonera Optima pH, 
regulującego odczyn i twardość wody. Zasto-
sowany do roztworu roboczego Biamino Plant 
zwiększa przyswajalność nawozu. Stymulator 
wzrostu roślin Bispeed zastosowany razem z na-
wozem dolistnym przyspiesza procesy bioche-
miczne w roślinie 
powiększając plon 
roślin uprawnych 
i jego jakość.

Zalety:

• Wysoka koncentracja składników 
pokarmowych

• Bardzo dobra przyswajalność i długotrwałe 
działanie – schelatowane (EDTA) 
mikroelementy Cu, Mn, Fe, Zn

• Wysoka skuteczność w okresie suszy

• Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie –
dysze pozostają drożne

• Bezchlorkowe – bezpieczne dla roślin

NPK

10
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NAWÓZ DOLISTNY TYPU WE

Rodzaj uprawy Termin stosowania Dawka (l/ha)

Zboża
Do poprawy zimotrwałości 0,1 

Faza strzelania w źdźbło 0,1-0,3 

Rzepak

Od fazy 4-8 liści 1,5-2,0 

Ruszenie wegetacji 1,5-2,0 

Faza zielonego pąka 1,5-2,0

Buraki

Faza 4-8 liści 1,5-2,0

Faza intensywnego wzrostu 1,5-2,0

Przed zwarciem międzyrzędzi 1,5-2,0

Kukurydza
Od fazy 4-6 liści 0,8-1,5

Po osiągnięciu 50-75 cm wysokości 0,8-1,5 

Ziemniaki

Zawiązywanie bulw 1,0-2,0

Wzrost bul 1,0-2,0

Początek kwitnienia 1,0-2,0

Strączkowe
Przed kwitnieniem 0,8-1,5 

Po kwitnieniu 0,8-1,5 

Warzywa kapustne 3 tygodnie po wysadzeniu rozsady 1,5-2,0

Marchew,  
pietruszka, seler

Stadium 6-8 liści 1,0-2,0

Po 2-3 tygodniach powtórzyć 1,0-2,0

Pomidor, papryka
2-3 tygodnie po wysadzeniu rozsady 1,0-2,0

Przed kwitnieniem 1,0-2,0

Jabłoń, grusza

Faza różowego pęka 1,0-2,0

Kwitnienie, początek opadania płatków 1,0-2,0

2-3 tygodnie po kwitnieniu 1,0-2,0

Po zbiorach 3,0-3,5 

Truskawka

Od fazy zielonego pęka do kwitnienia 0,8-1,5 

W trakcie kwitnienia 0,8-1,5 

Po zbiorach 0,8-1,5 

. 

AgriGreen BOR 150 nawóz typu WE
Płynny jednoskładnikowy nawoz dolistny z wyso-
ką zawartością boru w postaci boroetanoloaminy. 
Szybko i skutecznie zapobiega niedoborom boru 
w okresach wzmożonego zapotrzebowania roślin 
oraz w warunkach ograniczonego pobierania tego 
pierwiastka przez korzeń z gleby.

SKŁAD: 
Bor 11,1% m/m, 15% v/v, 150g/l

Zalecana ilość wody do oprysku:
• uprawy rolnicze: 200-500 l/ha
• uprawy warzywnicze: 400-700 l/ha
• uprawy sadownicze: 700-1000 l/ha

Zalecane stężenie: 1-3%.

Przygotowanie cieczy roboczej:
1. Zbiornik napełnić do około 2/3 objętości.
2. Przy włączonym mieszadle dodać nawóz dolistny (zaleca się po-
wolne oraz stopniowe wsypywanie nawozu tak by ten rozpuszczał 
się na bieżąco).
3. Uzupełnić wodę w zbiorniku do wymaganej ilości.
4. Wykonać zabieg.

Zaleca się przed wlaniem do opryskiwacza Agri-Green Bor 
dodanie do wody kondycjonera Optima pH, regulującego odczyn 
i twardość wody. Zwiększy to przyswajalność składnika i uchroni 
przed uszkodzeniem roztworu roboczego i jego składnika akty-
wnego. 

Gotowym roztworem należy jak najszybciej wykonać zabieg. Nie-
dopuszczalne jest przechowywanie cieczy roboczej w zbiorniku 
opryskiwacza. Przed pierwszym zabiegiem należy wykonać próbę 
mieszalności. 
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Uwalnia w glebie fosfor dla roślin! 

Uwalnia w glebie fosfor dla roślin! 

BIOPREPARAT                     UWALNIACZ PO4                    
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Stymuluje reakcje 
uwalniania fosforanów 
w glebie dla rośliny!                      

w i ę c e j  f o s f o r u  d o s t ę p n e g o  d l a  r o ś l i n !
200%do

Skład:
Bakterie fosforowe typu PSB z rodzaju Bacillus  
w liczbie > 1x109 JTK/ml lub 1x109 JTK/g. 
Trwałość produktu: 2 lata od daty produkcji.

Instrukcja stosowania: 

• Preparat jest w formie płynnego koncentratu  
lub proszku do stosowania w roztworze wodnym. 
Bardzo dobra rozpuszczalność w w wodzie.

• Płynny koncentrat – przed użyciem butelkę z pre-
paratem należy wstrząsnąć, dokładnie wypłukać 
wodą resztki preparatu i wlać do opryskiwacza.

• Dawka: 1 L/ha, 1 kg/ha

• Zalecana ilość wody: 200-500 litrów/ha.

Termin stosowania: 

• Pierwszy oprysk w dawce 1L/ha lub 1kg/ha prepa-
ratem najlepiej przeprowadzić w okresie umożliwia-
jącym wymieszanie preparatu z glebą, np. podczas 
uprawek pożniwnych, przedsiewnych. Po oprysku 
należy wykonać podorywkę, talerzowanie lub inny 
zabieg prowadzący do wymieszania roztworu pre-
paratu z glebą. Minimalna temperatura gleby: +5°C.

• Drugi zabieg w dawce 0,5-1L/ha lub 0,5-1kg/ha 
jako wspomagający można przeprowadzić nalist-
nie we wczesnej fazie wzrostu rośliny uprawnej, 
podczas pochmurnej pogody przed spodziewa-
nymi opadami deszczu lub w czasie deszczu.  
MICROFOSFAT można stosować łącznie w roztwo-
rze z nawozami NPK, mocznikiem, pestycydami.  
Nie można stosować z miedzianami.

• Roztwór roboczy zużyć w ciągu 24 godzin.

Ogólna zawartość fosforu w glebach jest wysoka, ale często występuje on w formach niedostępnych dla 

roślin. 

Fosfor występuje zarówno w związkach organicznych, jak i mineralnych.

MICROFOSFAT to koncentrat bakterii fosforowych typu PSB z rodzaju Bacillus , które są zdolne do przerobienia 
zarówno organicznych jak i mineralnych związków fosforu w formy dostępne dla roślin.  Preparat jest produktem 
biotechnologicznym, efektem pracy polskich mikrobiologów. Bakterie z rodzaju Bacillus są niezwykle trwałe 
i odporne na niekorzystne warunki środowiskowe takie jak mróz, czy susza. 

MICROFOSFAT jest w formie płynnego koncentratu lub w proszku do stosowania w roztworze wodnym w stę-
żeniu 0,2-0,5%. Zalecana dawka preparatu: 1 litr/ha, 1 kg/1 ha. MICROFOSFAT można stosować w roztworze 
łącznie z nawozami dolistnymi NPK, mikroelementowymi, z siarczanami, mocznikiem, pestycydami. 
MICROFOSFAT uruchamia potencjał fosforowy gleby.

Zastosowany razem  
z nawozem fosforowym 
zwiększa o 100-200% 
ilość fosforu dostępnego  
dla roślin!

 Nawozy bakteryjne12

Koncentraty bakteryjne do zwiększenia w glebie 
zawartości fosforu dostępnego dla roślin od 100-200% !
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BIOPREPARAT                     UWALNIACZ PO4                    
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Stymuluje reakcje 
uwalniania fosforanów 
w glebie dla rośliny!                      

Zastosowanie MICROFOSFATU przyczynia się  do oszczędności na nawożeniu 
mineralnym lub może je całkowicie zastąpić. MICROFOSFAT zastosowany pod-
czas nawożenia fosforowego zwiększa pulę fosforu dostępnego dla roślin już 
po 7 dniach o 100%. 
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Wyniki doświadczeń: 
Przyrost stężenia fosforanów(V) dostępnych dla roślin  uwalnianych z Lubofos 12 
w wyniku zastosowania MICROFOSFATU.

Wzrost stężenia PO4, dostępnego dla roślin, uwalnianego przez poszczególne 
szczepy z nierozpuszczalnego Ca3(PO4)2 (K – kontrola).

Efekty zastosowania: 
• Wielokrotnie więcej  fosforu dostępnego dla roślin po 7 i 14 dniach.
• Aż 6-cio krotnie więcej fosforu dostępnego dla roślin po 14 dniach  

od zastosowania w próbie J9/2 w porównaniu do próby kontrolnej!
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Aby fosfor w związkach organicznych mógł zostać pobrany przez roślinę koniecz-
ne jest jego przekształcenie w formę mineralną przy udziale bakterii glebowych, 
które prowadzą do przekształcenia organicznych związków fosforu w takie formy 
mineralne, które roślina może pobrać. Proces ten zależny jest od wilgotności, tem-
peratury, odczynu i rodzaju gleby, a także zawartości węgla organicznego i jego 
stosunku do ilości fosforu. 

Nawet po wprowadzeniu fosforu w nawozie mineralnym do środowiska glebowego 
fosfor może bardzo szybko przejść w formy niedostępne dla roślin. Występuje zja-
wisko uwsteczniania fosforu, dlatego tylko część fosforu pochodząca z nawozów 
jest wykorzystywana przez roślinę. Przy odpowiednich warunkach i udziale bakte-
rii glebowych typu PSB odpowiadających za rozpuszczanie mineralnych związków 
fosforu możliwe jest udostępnienie roślinom fosforu z form dostępnych.

• Poprawa efektywności nawozów 
fosforowych.

• Zwiększenie fosforu dostępnego  
dla roślin już po 7 dniach.

• Wzrost plonu i opłacalności  
z produkcji roślinnej.

Efekty stosowania:
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Instrukcja stosowania: 

• Uprawy polowe: przedsiewne w formie oprysku 
doglebowego; w czasie wegetacji: po siewie, po 
wschodach, w fazie krzewienia, wiosną po ruszeniu 
wegetacji w formie oprysku nalistnego.

• Sady i jagodniki: wraz z początkiem wiosennej we-
getacji w formie oprysku, w pasie herbicydowym.

• Warzywa: przedsiewnie lub przed wysadzeniem 
w formie oprysku doglebowego; w dowolnej fazie 
aktywnego wzrostu w formie oprysku nalistnego.

• Rośliny ozdobne, użytki zielone: w dowolnej fazie 
aktywnego wzrostu w formie oprysku nalistnego.

Dla uzyskania najlepszych efektów, preparat należy 
stosować w późnych godzinach popołudniowych 
i wieczornych podczas wyższej wilgotności powietrza.

Skład preparatu:
Preparat zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii 
z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter o wysokiej kon-
centracji nie mniejszej niż 1 x 10⁹ jtk/g

Ważne informacje:
Preparat można stosować z nawozami oraz wszystki-
mi środkami ochrony roślin.

Preparat AzotoPower zawiera bakterie z rodzajów Azotobacter i Arthrobacter. Są to wolnoży-
jące, niesymbiotyczne mikroorganizmy biorące udział w wiązaniu azotu atmosferycznego (N₂). 
Zawarte w produkcie bakterie, redukują azot atmosferyczny do form dostępnych dla roślin (do 
50 kg N/ha rocznie), tym samym zaopatrując je w azot – najważniejszy plonotwórczy składnik 
pokarmowy.

Bakterie zawarte w AzotoPower należą także do grupy bakterii promujących wzrost roślin 
(PGPR – plant growth promoting bacteria). Stymulują syntezę fitohormonów (m. in. cytokinin, 
giberelin), poprawiają rozwój systemu korzeniowego oraz efektywność odżywiania roślin, a tak-
że wspomagają odporność na stres. AzotoPower wiąże

i udostępnia roślinom
azot atmosferyczny
oraz ogranicza ilość
stosowanych mineralnych
nawozów azotowych

Nawozy bakteryjne14

Azot z powietrza dla roślin uprawnych
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• 
wiązanie azotu atmosferycznego  
i udostępnianie go roślinom

• 
ograniczenie ilości stosowanych 
nawozów azotowych

• 
poprawa plonowania roślin  
oraz upraw następczych

• 
stymulacja wzrostu  
i rozwoju roślin
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DAWKOWANIE
Optima pH zawiera kolorant, który powoduje zabar-
wienie  wody w zależności od uzyskanej wartości pH 
(kwasowości) . Otrzymaną wartość pH wody po doda-
niu naszego kondycjonera można ocenić wzrokowo 
posługując się zamieszczoną na etykiecie skalą kolo-
rymetryczną.  
Wielkość dawki zależy od twardości wody i od pozio-
mu pH jaki chce się uzyskać. Zalecamy rozpocząć od 
dawki 50ml/100 litrów wody, stopniowo zwiększając 
dawkę aż do uzyskania koloru odpowiadającemu wła-
ściwemu pH (patrz: skala kolorymetryczna). Produkt 
można wlać bezpośrednio do atomizera lub do innych 
pojemników używanych do nawożenia. Do stosowania 
jako nawóz dolistny stosować w stężeniu: 0,15-0,2%.

MIESZALNOŚĆ 
Optima pH miesza się z najczęściej stosowanymi 
środkami ochrony roślin używanymi w uprawie roślin, 

z wyjątkiem olejów mineralnych. Nie mieszać z sil-
nie alkalicznymi cieczami. W przypadku wrażliwych 
upraw należy najpierw przeprowadzić próby na kilku 
roślinach przed szerokim zastosowaniem produktu.

FUNKCJE PREPARATU 
Kondycjoner - wiąże kationy Ca, Mg, Fe i Mn uzdatnia-
jąc wodę do zabiegów. Obniża twardość wody, co pro-
wadzi do lepszego działania pestycydów i nawozów 
dolistnych.
Indykator, kolorant - po dodaniu do wody kolor jasno 
żółty oznacza pH 6,5 i więcej, kolor  łososiowy pH 5,0, 
natomiast kolor malinowy pH 4,5 i mniej.
Dokładniejsze badanie jest możliwe po zastosowaniu 
pehametru.
Aktywator - dzięki właściwemu otworzeniu apara-
tów szparkowych, znacznie zwiększa i przyspiesza 
wchłanianie cieczy roboczej z powierzchni liścia do 
wewnątrz rośliny.

Twarda i zasadowa woda użyta do oprysku, obniża skuteczność zabiegu. 
W opryskiwaczu twarda,zasadowa woda o wysokim pH, może doprowadzić do wytrącenia się sub-
stancji czynnej z pestycydu w roztworze roboczym. Osłabia to skuteczność zabiegu. Jest to wynik 
ujemnego oddziaływania związków mineralnych zawartych w wodzie alkalicznej i twardej: wapnia,  ma-
gnezu, żelaza i sodu. Niewłaściwe pH wody mocno obniża również skuteczność  nawozów dolistnych NPK 
lub mikroelementowych stosowanych w formie oprysku roślin uprawnych.

Dzięki zastosowaniu kondycjonera otrzymujemy właściwe pH wody użytej do roztworu roboczego. W ten spo-
sób zapobiegamy dezaktywacji substancji czynnej pochodzącej z pestycydu lub nawozów dolistnych.
Obniżenie pH wody do roztworu roboczego podnosi efektywność zabiegu. 

Optymalne pH cieczy roboczej to zwykle około 5,5 ale jego wartość zależy od rodzaju pestycydu. Zastosowanie 
kondycjonera OPTIMA pH do wody przynosi również efekt obniżenia napięcia powierzchniowego cieczy użytej 
do oprysku. W efekcie mniej kropel spływa po powierzchni opryskiwanych roślin – następuje zwiększenie ich 
retencji (zatrzymania). Ponadto nie wysychają one tak szybko, co stymuluje wnikanie substancji aktywnej do 
tkanek roślinnych, a w przypadku fungicydów systemicznych usprawnia jej transport w organach chronionej 
rośliny. OPTIMA pH  ułatwia wnikanie pestycydu do rośliny. 

Optima pH jest płynnym nawozem dolistnym, 
który reguluje (zakwasza) pH  wody używanej do 
oprysku. Łączy w sobie działanie nawozu dolist-
nego, kondycjonera, aktywatora oraz wyznacznika 
pH roztworu. Preparat poprzez zakwaszenie wody 
zwiększa skuteczność wykonywanych zabiegów 
środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi. 
Jest zalecany do wszystkich rodzajów upraw: rol-
niczych, ogrodniczych i sadowniczych. Optima pH 
nie dopuszcza do hydrolizy zasadowej substancji 
aktywnej, polepsza zdolności do mieszania róż-
nych preparatów. Wykazuje działanie zwilżające  
i antypieniące.  Optymalne pH roztworu roboczego 
jest konieczne do zapewnienia pełnej skuteczności 
wielu zabiegów grzybobójczych, chwastobójczych 
fosforoorganicznych, na bazie naturalnych pyretryn 
i biologicznych środków owadobójczych..

Nawóz dolistny
Azot całkowity (N) 3%
Azot amidowy (N) 3%
Tlenek fosforu (P₂O₅) 
rozpuszczalny w wodzie 18%

pH REGULATOR 

Aktywator

Wyznacznik pH

Kondycjoner

kondycjoner do wody 15

Kondycjoner do wody

OPTIMA pH

www.polsil.pl

OPTIMA pH

pH REGULATOR 

w7w

OPTIMA pH

ZMIĘKCZA WODĘANTYOZON KOMPLEKS STYMULACJA WZROSTU OPTIDROP KOMPLEKS
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Stosowanie środka: 
Postać preparatu: proszek do rozpuszczenia w wodzie.
Do stosowania w roztworze wodnym przez oprysk ro-
ślin w dawce: 1kg/1ha. Zalecana ilość wody: 300 -1000 
litrów/ha. Oprysk drobnokroplisty. Stosowanie przez 
opryskiwacz samojezdny, ciągnikowy polowy lub sa-
downiczy. Odstęp między zabiegami – 7 dni.

Preparat można wstępnie rozpuścić w wodzie w osob-
nym pojemniku i dodać do opryskiwacza lub wymie-
szać z wodą bezpośrednio w rozwadniaczu. Nie wy-
maga aktywacji, namaczania. 
Zalecane stężenie 0,1-0,3%.

Stosowanie cieczy użytkowej:
Odmierzoną ilość preparatu wsypać do zbiornika 
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą  (z włą-
czonym mieszadłem). Następnie zbiornik opryskiwa-
cza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać 
z włączonym mieszadłem.  Po wsypaniu środka do 
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w miesza-
dło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.  Po 
przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym 
przystąpieniem do zabiegu ciecz  dokładnie wymie-
szać. Ciecz roboczą należy zużyć w ciągu 24h.

BF-Stop można stosować w dawce 1kg/ha:

• Z nawozami dolistnymi typu NPK, mikroelemento-
wymi z siarczanem magnezu

•  Z nawozami organicznymi zawierającymi amino-
kwasy roślinne, np. BIAMINO lub zwierzęce 

• Ze stymulatorami wzrostu roślin, np. BISPEED

•  Z większością pestycydów za wyjątkiem miedzia-
nów.

Stosowanie po lub łącznie ze standardowym zabie-
giem fungicydowym zabezpieczy powierzchnię roślin 
przed przyszłymi porażeniami chorobowymi.

Po zabiegu miedzianem lub innym preparatem zawie-
rającym wysokie stężenie miedzi (Cu), aplikację BF-
-Stop można wykonać po 14 dniach. 
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Preparat zawiera bakterie z rodzaju Bacillus 
o właściwościach fungistatycznych

BF-Stop stanowi doskonałą, alterna-
tywną broń w walce z chorobami roślin. 
Cieszymy się, że korzystając z dokonań 
badawczych polskich biotechnologów, 
możemy zaoferować polskim rolnikom 
nowatorskie rozwiązanie w dziedzinie 
walki z chorobami grzybowymi roślin 
uprawnych. Skuteczność dwóch szcze-
pów bakterii  Bacillus subtilis i Bacillus 
amyloliquefaciens jest bardzo wysoka, 
dlatego BF-Stop stał się wartościowym 
narzędziem w  walce z grzybowymi cho-
robami roślin.

Preparat do stosowania zapobiegawcze-
go, nalistnego przeciwko chorobom grzy-
bowym na roślinach uprawnych. Wspo-
maga walkę z chorobami grzybowymi. 
Przedłuża efekt zastosowanych prepara-
tów fungistatycznych.

BF-Stop to alternatywne narzędzie w wal-
ce z chorobami upraw rolniczych i ogrod-
niczych. Przyczynia się to do redukcji 
ochrony chemicznej, a tym samym mniej-
szego obciążenia dla środowiska.

BF-Stop nie wymaga okresu karencji  
i jest całkowicie bezpieczny dla środo-
wiska.

SKŁAD:
Bakterie Bacillus subtilis, 
Bacillus amyloliquefaciens 
nie mniej niż  1x109 jtk/g.
Postać preparatu: proszek do 
rozpuszczenia w wodzie

Preparat do stosowania 
zapobiegawczego, 
nalistnego, zawierający 
bakterie o szczególnych 
właściwościach 
fungistatycznych 
przeciwko chorobom 
grzybowym na roślinach 
uprawnych.

BAKTERIE PRZECIWKO 
CHOROBOM GRZYBOWYM
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ZDROWE, PRAWIDŁOWO  
ROZWIJAJĄCE SIĘ ROŚLINY

POPRAWA  
WIGORU ROŚLIN

POPRAWA  
JAKOŚCI PLONU

 ZMNIEJSZENIE POZOSTAŁOŚCI 
PESTYCYDÓW W PLONIE ROŚLIN

ZNACZNE OGRANICZENIE  
STOSOWANIA PESTYCYDÓW

LEPSZE WYKORZYSTANIE  
SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH  

PRZEZ ROŚLINY

DZIAŁANIE: 

Silne właściwości fungistatyczne

Alternaria alternata alternariozy, brunatna plamistość 
liści ziemniaka, czerń krzyżowych.

Alternaria brassicae czerń krzyżowych

Phytophtora infestans zaraza ziemniaka

Botrytis cinerea szara pleśń u wielu roślin

Cercospora apii chwościk selera

Colletotrichum coccodes antraknoza ziemniaka i pomidora

Phoma lingam sucha zgnilizna kapustnych

Średnie właściwości fungistatyczne

Alternaria dauci zaraza liści marchwi

Cercospora beticola chwościk buraka

Botrytis allii zgnilizna szyjki cebuli

Verticillium sp werticilioza wielu roślin

Fusarium culmorum fuzariozy np. zbóż, kukurydzy, 
zgorzel siewek

Podosphaera leucotricha mączniak prawdziwy jabłoni

Penicillum verrucosum mokra zgnilizna jabłek

Słabe właściwości fungistatyczne

Screrotinia sclerotiorum zgnilizna twardzikowata

Fusarium oxysporum zgorzel siewek, fuzaryjne więdnięcie 
pomidora i ogórka

Fusarium solani choroby fuzaryjne na warzywach, 
bobowatych i ziemniakach

EFEKTY STOSOWANIA:



Bakteryjne użyźniacze doglebowe 

Skład:
Bakterie saprofityczne z rodzaju Bacillus – 5 różnych 
szczepów (koncentracja ≥ 1x10⁹ jtk/ml produktu). Roz-
twór stabilizujący.

Dawka preparatu:
Oprysk: 0,5L-1L/ha. Dawka 0,5L/ha zalecana jest 
w przypadku stosowania azotu do rozkładu resztek 
pożniwnych. Zalecana ilość wody: 200-500 litrów/ha. 
Minimalna temperatura gleby +5°C. Przed użyciem na-
leży wstrząsnąć i dokładnie wymieszać.
Oprysk resztek pożniwnych należy przeprowadzić 
w okresie umożliwiającym dobre wymieszanie pre-
paratu z glebą. Po zastosowaniu preparatu należy 
wykonać podorywkę, talerzowanie lub inny zabieg 
prowadzący do przykrycia ziemią resztek pożniwnych 
z preparatem Microhumus.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w temperaturze w zakresie 4-22°C, 
unikać narażenia na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Przechowywać w miejscu niedostęp-
nym dla osób postronnych, zwłaszcza dzieci.

bez użyźniacza Zastosowany Microhumus

Szybsza mineralizacja resztek pożniwnych

Większa retencyjność

Mniej chorób roślinnych

Wyższe plony
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Rozkład resztek organicznych jest bardzo ważny ze względu na uwalnianie mineralnych form składników odżywczych stano-
wiących ważne źródło pokarmu dla roślin uprawnych. 
Przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, takich jak pocięta słoma, poplon, wspomaga mineralizację obornika. Regularne 
stosowanie zabezpiecza glebę przed wyjałowieniem i erozją. Wpływa na proces powiększania próchnicy dzięki wzmożonej 
mineralizacji materii organicznej. MICROHUMUS zawiera wyspecjalizowane bakterie, które mineralizują resztki pożniwne 
zwiększając tym zasób składników pokarmowych dla roślin uprawnych.

Do
st

ęp
ny

 w
 o

pa
ko

w
an

ia
ch

 o
 p

oj
em

no
śc

i n
et

to
:  

1L
, 5

L 

Mineralizacja resztek 
pożniwnych

Wyższa odporność 
roślin na choroby

Wyższe plony
Wyższy zysk 
ekonomiczny

Większa 
retencyjność

Żyzność gleby

B A K T E R I I
W

YS
OK

A KONCENTRACJA  

Płynny koncentrat mikrobiologiczny 
wspomagający i przyspieszający rozkład resztek 
pożniwnych i polepszający parametry fizyko-
chemiczne gleby. 

Mikroorganizmy glebowe odgrywają kluczową rolę 
w mineralizacji materii organicznej, udostępnianiu 
roślinom składników pokarmowych, powstawaniu 
humusu glebowego, ograniczaniu patogenów i wielu 
innych procesach zachodzących w środowisku gle-
bowo-przyrodniczym. 

Nasza firma od wielu lat posiada w swojej ofercie no-
woczesne i skuteczne biopreparaty bakteryjne, tzw. 
użyźniacze m.in. do rozkładu resztek pożniwnych: 
słomy ze zbóż, rzepaku, kukurydzy, poplonu i innych 
resztek organicznych.
Stosując nasze użyźniacze możesz ograniczyć lub 
całkowicie wyeliminować stosowanie nawozów azo-
towych do rozkładu resztek pożniwnych. Efektem bę-
dzie oszczędność na nawozach i odbudowa warstwy 
próchnicy w glebie. Rozkład resztek pożniwnych jest 
bardzo ważny ze względu na uwalnianie mineralnych 
form składników stanowiących źródło składników 
pokarmowych dla roślin uprawnych.
Microhumus, Microhumus Solid –  sposób na tańszy 
i skuteczny rozkład resztek pożniwnych!
MG – Mikroorganizmy glebowe – doglebowy kon-
centrat o szerokim spektrum działania.
Bakterie z preparatów  MICROHUMUS, MICROHU-
MUS SOLID  są odporne na niekorzystne warunki, 
takie jak susza, wysokie temperatury, promieniowa-
nie UV oraz zimno ponieważ wytwarzają endospory 
– przetrwalniki. Można stosować w każdych warun-
kach pogodowych.
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Wpływ MG zastosowanego doglebowo  
przedsiewnie na plon buraka cukrowego. 
Doświadczenie przeprowadzone w 2010r.
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Łatwy do zastosowania użyźniacz glebowy 
w proszku do rozpuszczenia w wodzie. Bardzo 
dobra rozpuszczalność.

Płynny koncentrat mikrobiologiczny 
o szerokim spektrum działania. 

SolidSolid

Stosowanie:
Minimalna temperatura gleby: +5°C. Po zasto-
sowaniu preparatu należy wykonać podorywkę, 
talerzowanie lub inny zabieg prowadzący do przy-
krycia ziemią resztek pożniwnych z preparatem 
MICROHUMUS SOLID. Oprysk resztek pożniwnych 
można przeprowadzić w każdych warunkach po-
godowych, ponieważ bakterie w MICROHUMUSIE  
w niekorzystnych warunkach (mróz, susza) są zdol-
ne do wytwarzania przetrwalników, dzięki którym 
są zdolne przeżyć brak wody, zbyt wysokie lub ni-
skie temperatury.
Dawka: 0,5-1 kg/ha. Zalecana dawka przez produ-
centa 1 kg/ha. W przypadku resztek pożniwnych 
trudno ulegających rozkładowi, np. słomy z pszeni-
cy, żyta przy stosowaniu dawki 0,5 kg/ha wskaza-
ny dodatek nawozu azotowego. Postać preparatu: 
proszek do rozpuszczenia w wodzie. Do stoso-
wania w roztworze wodnym w stężeniu 0,2-0,5%. 
Zalecana ilość wody 200-500 litrów. Oprysk drob-
nokroplisty. Preparat można wstępnie rozpuścić 
w wodzie w osobnym pojemniku i dodać do opry-
skiwacza lub wymieszać z wodą bezpośrednio  
w rozwadniaczu. Łatwy w stosowaniu, nie wymaga 
aktywacji, namaczania.

Skład:
Cellulomonas cellulans, Ruminococcus 
albus, Bacillus subtilis, Lactobacillus 
plantarum, Lactobacillus acidophilus, 
Azotobacter vinelandii, Azospirillum 
lipoferum Pediococcus acidilactici, 
Pseudomonas fluorescens. 
Koncentracja bakterii:  108 jtk/ml.
 
Trwałość preparatu wynosi  
3  lata od daty produkcji

Stosowanie: 1 litr/ha.

• MICROHUMUS SOLID zawiera wyspecjalizowane bakterie, 
które mineralizują resztki pożniwne zwiększając tym zasób 
składników pokarmowych dla roślin uprawnych.

• Bakterie z rodzaju Bacillus w niekorzystnych warunkach 
(mróz, susza) są zdolne do wytwarzania przetrwalników, dzięki 
którym są zdolne przeżyć brak wody, zbyt wysokie lub niskie 
temperatury.

• Regularne stosowanie zabezpiecza glebę przed wyjałowieniem 
i erozją. Wpływa na proces powiększania próchnicy dzięki 
wzmożonej mineralizacji materii organicznej.

• Odbudowuje próchnicę prowadząc do przywrócenia żyzności 
gleby.

Zwiększa zasobność gleby w składniki 
pokarmowe dla roślin uprawnych! 

• Przywraca równowagę  mikrobiologiczną 
zdegradowanej gleby.

• Wpływa efektywnie na gospodarkę związków 
mineralnych dla roślin.

• Przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, np. słomy, 
poplonu, obornika, itp.

• Udostępnia roślinom dotychczas nieprzyswajalne 
składniki pokarmowe.

• Odbudowuje próchnicę prowadząc do przywrócenia 
żyzności gleby.

• Redukuje w środowisku glebowym szkodliwe dla 
roślin bakterie, wirusy i grzyby.

Bakterie użyte do użyźniacza posiadają status GRAS  
(ang. generally recognized as safe), co oznacza „bez-
pieczne w stosowaniu”

Skład:
Bakterie saprotroficzne 
z rodzaju Bacillus spp. 
w koncentracji 1x109 
CFU/g. 
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Polub nas !

Biuro Obsługi Klienta w Toruniu 
ul. Okólna 128/7 

87-100 Toruń

tel. 508 564 817, 56 654 84 27 
polsil@polsil.pl

Woj. lubelskie i podlaskie: tel. 508 564 849
Woj. wielkopolskie i lubuskie: tel. 530 152 246

Woj. kujawsko-pomorskie: tel. 502 790 856
Woj. mazowieckie i łódzkie: tel.509 849 868


