
Przeznaczony do dolistnego stosowania w uprawach:
Polowych roÊlin rolniczych

Warzyw gruntowych i pod osłonami
RoÊlin sadowniczych

RoÊlin ozdobnych

www.sklep.polsil.pl

Regeneruje 
uszkodzenia roÊlin

Zmniejsza wra˝liwoÊç roÊlin 
na warunki stresowe 

Zwi´ksza 
plonowanie roÊlin

Wspomaga w walce 
ze szkodnikami

PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ: 
Odmierzonà iloÊç stymulatora wymieszaç w naczyniu z małà 
iloÊcià wody, nast´pnie uzupełniç do potrzebnej obj´toÊci i 
dokładnie wymieszaç. Opró˝nione opakowanie przepłukaç 
trzykrotnie wodà, a popłuczyny wlaç do zbiornika z cieczà 
u˝ytkowà. Po pracy aparatur´ dokładnie wymyç. 

OPRYSK: 
0,5-1,0 litra na hektar lub zalecane st´˝enie 0,1-0,2% (100-
200 ml stymulatora w 100 litrach wody). Zalecana iloÊç wody 
500 litrów na 1 hektar. Oprysk wykonywaç w dowolnej fazie 
aktywnego rozwoju roÊlin. Zabieg mo˝na powtarzaç do 3 razy 
w okresie wegetacyjnym w 20-30 dniowych odst´pach czasu. 
Wi´ksze dawki na 1 ha (1 litr), lub wi´ksze st´˝enia (tj. 0,2%), 
stosujemy wówczas je˝eli w trakcie wykonywania aplikacji, ze 
wzgl´du na rodzaj uprawy lub faz´ swojego rozwoju roÊliny 
majà stosunkowo małà powierzchni´ wchłaniania (liÊci). 

PODLEWANIE: 
Podlewaç roÊliny 0,1-0,2% roztworem (1 do 2 ml w 1 litrze 
wody). 

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. 
Postaç: Płynny roztwór.

Dost´pny w opakowaniach 
o pojemnoÊci netto:

0,5 litra
1 litr
5 litrów
20 litrów   

Województwo lubelskie i podlaskie: tel. 508 564 849
Województwo wielkopolskie i lubuskie: tel. 505 237 557
Województwo kujawsko-pomorskie: tel. 502 790 856, 530 152 246
Województwo mazowieckie i ∏ódzkie: tel. 509 849 868
Biuro Obs∏ugi Klienta w Toruniu: ul. Okólna 128/7, 87-100 Toruƒ
tel. 502 790 856, 508 564 817, tel/fax 56 654 84 27

www.polsil.pl
polsil@polsil.pl

www.sklep.polsil.pl
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ZALECANE PRZYKŁADOWE TERMINY: 
1.  Wczesnà wiosnà na poczàtku wznowienia wegetacji ozimych. 
2.  W fazie krzewienia, strzelania w êdêbło i kłoszenia zbó˝. 
3.  Od fazy 3-4 liÊci kukurydzy do wysokoÊci ok 60 cm.
4.  W rzepaku od fazy 4 liÊci do pàkowania. 
5.  W buraku cukrowym w celu złagodzenia skutków stresu
     herbicydowego. Oprysk mo˝na połàczyç z nawo˝eniem
     dolistnym lub zabiegiem fungicydowym.
6.  W ziemniaku: w fazie poczàtkowego wzrostu, w fazie  
 wzrostu p´dów nadziemnych, w fazie zawiàzywania si´ 
 i wzrostu bulw.

WARZYWA GRUNTOWE: 
Zalecane dwukrotne stosowanie stymulatora wzrostu w 
okresie wegetacji w formie oprysku w st´˝eniu 0,2% (200 ml 
stymulatora wzrostu w 100 litrach wody), stosujàc pierwszy 
oprysk w 2-4 tygodnie po wysadzeniu lub wschodach roÊlin i 
drugi po 2 tygodniach od ostatniego oprysku. 

WARZYWA SZKLARNIOWE: 
Stymulator wzrostu stosowaç bezpoÊrednio po posadzeniu w 
formie jednokrotnego podlania roztworem o st´˝eniu 0,2% 
(200 ml stymulatora wzrostu w 100 litrach wody) i dwukrotnie 
w czasie wegetacji w formie oprysku po 4 i 8 tygodniach 
uprawy stosujàc st´˝enie 0,1% (100 ml stymulatora wzrostu 
w 100 litrach wody) lub na poczàtku uprawy w formie oprysku 
bezpoÊrednio po posadzeniu i 2-krotnie w czasie wegetacji 
tj. po 4 i 8 tygodniach uprawy w st´˝eniu 0,1% (100 ml 
stymulatora wzrostu w 100 litrach wody).

 UPRAWY SADOWNICZE (drzewa pestkowe): 
Zalecane st´˝enie: 0,2% (200 ml stymulatora wzrostu w 100 
litrach wody). Zalecana iloÊç wody: 500 litrów na 1 hektar. 
Stosowaç kilkakrotnie w sezonie wegetacyjnym, w okresie 
przed i w trakcie kwitnienia oraz poczàtkowego wzrostu 
owoców. 

ROZSADA WARZYW: 
Zalecane st´˝enie 0,1% (100 ml stymulatora wzrostu w 100 
litrach wody). Stymulator wzrostu stosowaç w formie oprysku 
lub podlewania bezpoÊrednio po pikowaniu roÊlin. 

ROZSADA ROÂLIN OZDOBNYCH: 
Zalecane st´˝enie 0,1-0,2% (100-200 ml stymulatora wzrostu 
w 100 litrach wody). Stymulator wzrostu stosowaç w formie 
oprysku bezpoÊrednio po pikowaniu roÊlin. 

UKORZENIENIE SADZONEK: 
Zalecane st´˝enie 0,1% (100 ml stymulatora wzrostu w 
100 litrach wody). Stymulator wzrostu stosowaç w formie 
podlewania przed sadzonkowaniem roÊlin. 

ROÂLINY OZDOBNE (doniczkowe i rabatowe):  
W formie oprysku w st´˝eniu 0,2% (200 ml stymulatora 
wzrostu na 100 litrów wody), bezpoÊrednio po posadzeniu i 
2-krotnie w czasie wegetacji tj. po 4 i 8 tygodniach uprawy 
lub w formie podlania roztworem o st´˝eniu 0,1% (100 ml 
stymulatora wzrostu w 100 litrach wody) bezpoÊrednio po 
posadzeniu roÊlin i dwukrotnie w czasie wegetacji tj. po 4 i 8 
tygodniach uprawy. W przypadku roÊlin o wra˝liwych liÊciach 
np. poinsecja, gerbera stosowaç stymulator wzrostu tylko 
w formie podlewania roztworem o st´˝eniu 0,1% (100 ml 
stymulatora wzrostu w 100 litrach wody) bezpoÊrednio po 
posadzeniu roÊlin i dwukrotnie w czasie wegetacji tj. po 4 i 8 
tygodniach uprawy.

Jak on dzia∏a?
W zale˝noÊci od zapotrzebowania roÊliny:

•  Efektywnie reguluje transport elektronów 
 w procesie fotosyntezy roÊlin

•  Utrzymuje szybki przep∏yw cytoplazmy,
 co pozwala roÊlinie na szybszà syntez´
 niezb´dnych do jej rozwoju zwiàzków, 
 a w konsekwencji zapewnia zdrowy 
 oraz szybki wzrost i wy˝sze plony

• Wp∏ywa na gromadzenie w roÊlinie tzw. polioli,  
 chroniàcych komórki i ich uk∏ady
 enzymatyczne przed uszkodzeniami oraz  
 umo˝liwia szybkà reakcj´ i przystosowanie  
 si´ roÊlin do zmiennych warunków Êrodowiska  
 (szok temperaturowy, przymrozki, susza, stres  
 wodny, uszkodzenia Êrodkami chemicznymi,  
 infekcje, opóênione siewy itp.)

• Utrzymuje wysokà zdolnoÊç do pobierania  
 zwiàzków mineralnych przez korzenie oraz  
 liÊcie traktowanych roÊlin

• Stabilizuje Êciany komórkowe roÊlin 
 przez wbudowanie w nie lignin, 
 zapobiegajàc nadmiernemu wyleganiu

• Dodatkowà korzyÊcià zwi´kszenia zawartoÊci
  lignin i celuloz w Êcianach komórek budujàcych
  łuszczyny rzepaku jest ich ochrona przed 
 pryszczarkiem kapustnikiem - znaczne 
 utrudnienie ˝erowania szkodnika w łuszczynach  
 (po zabiegu wykonanym przed pełnià kwitnienia
  gdy zaczynajà opadaç pierwsze płatki 
 i pojawiajà si´ malutkie łuszczyny na p´dzie)

• Zwi´ksza dzia∏anie auksyn – naturalnych  
 regulatorów wzrostu

Polowe roÊliny rolnicze

  Warzywa gruntowe i pod osłonami

  RoÊliny sadownicze

RoÊliny ozdobne

kontrola BISPEED

Co to jest BISPEED?
Stymulator wzrostu roÊlin składajàcy si´ z trzech 
grup nitrofenolanów. Przyspiesza biologicznà 
regeneracj´ roÊliny po przebytym stresie 
wywo∏anym przez: susz´, b∏´dy w nawo˝eniu, 
uszkodzenia wywo∏ane przez Êrodki ochrony 
roÊlin, niskie temperatury, Ênieg, mróz, gradobicie, 
szkodniki, przesadzanie roÊlin oraz inne 
odbiegajàce od optymalnych dla danej roÊliny 
czynniki wywierajàce negatywny wp∏yw na ich 
rozwój w okresie wegetacyjnym. Stymuluje roÊliny 
uprawne do wy˝szego plonowania.

Kiedy zastosowaç? 
•  Zawsze wtedy, gdy roÊliny zagro˝one sà  
 stresem lub ju˝ znalazły si´ w stresie:
 – Przed planowanym przymrozkiem 
    lub po przymrozku – jak najszybciej.
 – Wczesnà wiosnà do zregenerowania roÊlin  
    ozimych w momencie ruszenia wegetacji.
 – Po bł´dach w nawo˝eniu lub ochrony roÊlin.
 – W celu utrudnienia ˝erowania pryszczarka   
    kapustnika w łuszczynach rzepaku.
 
•  Bispeed mo˝na stosowaç w dowolnym 
  terminie wegetacji, kiedy wyst´puje potrzeba  
 poprawy wigoru roÊlin i ich aktywnoÊci  
 fotosyntetycznej w celu zwi´kszenia plonu.

• Bispeed mo˝na mieszaç z nawozami   
 dolistnymi.

WPŁYW BISPEED  NA PLON KUKURYDZY
Przyrost plonu suchej masy w stosunku do kontroli (%)

Badania wykonane w Instytucie Uprawy Nawo˝enia i Gleboznawstwa
Paƒstwowego Instytutu Badawczego w Puławach - 2012r.

Ma wpływ na wy˝sze plonowanie roÊlin

BISPEED
Jednorazowy
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