
 

• Naturalny produkt pochodzenia roślinnego,
         uzyskiwany w wyniku specjalnego procesu infuzji  
         w niskiej temperaturze.

• Mikroelementy zawarte w produkcie występują  
w postaci dostępnej i łatwo przyswajalnej dla  
roślin formy.

• Wchłaniany przez liście i korzenie roślin,  
a następnie transportowany do obwodowych 
organów rośliny.

• Umożliwia szybką regenerację roślin po okresach 
stresu oraz stymuluje je do obrony przed 
negatywnym wpływem czynników  
środowiskowych. Ekstrakty roślinne działają  
jako naturalne aktywatory procesów  
fizjologicznych roślin.

• Produkt wpływa na ograniczenie obecności 
szkodników w wybranych uprawach.

• Działa od dwóch do czterech tygodni  
(w zależności od warunków pogodowych  
i wystąpienia czynników powodujących stres dla 
rośliny np. presja szkodników).

.

.

Więcej informacji na www.synthosAGRO.com

Zawartość skadników pokarmowych:
- Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,6% (m/m)
- Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,6 % (m/m)

Zastosowanie: 
- ziemniaki
- marchew
- seler
- truskawki (wczesne odmiany)

Pojemność: 1 l, 10 l, 20 l

Dawkowanie: 
- 10 l/ha

.

IN-PATATA – wysoce skoncentrowany 
płynny nawóz, oparty na specjalnie 
ukierunkowanych ekstraktach 
roślinnych i mikroelementach, 
do zastosowania w uprawach 
ziemniaków, warzyw korzeniowych, 
truskawek.

.
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.Pozostałe produkty pochodzenia naturalnego dostępne  
w ofercie Synthos AGRO i ich zastosowanie:
• IN-FRUTTO (drzewa owocowe)
• IN-CORNO (kukurydza, rzepak ozimy, trawniki, ogrody  
przydomowe, szkółki drzew iglastych)



Uprawa

Aplikacja

Zalecana dawka 
dla jednorazowego 

zastosowania

Zalecana ilość 
wody – ciecz 

użytkowa
Termin stosowania

Ziemniak 10 l/ha 500 l/ha

Zabieg doglebowy: podczas sadzenia jako startowy nawóz (sadzarka z aplikatorem / 
specjalistycznym rozpylaczem).

Zabieg nalistny: zabieg wykonać zapobiegawczo przed wystąpieniem czynnika 
stresowego dla rośliny. Powtarzać aplikację nalistną z zachowaniem 3-tygodniowych 

odstępów.

Marchew, seler 
(warzywa 

korzeniowe)
10 l/ha 500 – 1000 l/ha

Zabieg doglebowy: opryskanie gleby przed siewem lub podczas sadzenia jako startowy 
nawóz. Zabieg wykonać metodą in-furrow (do bruzdy siewnej / do redliny), aby produkt 

znalazł się wokół nasion.

Zabieg nalistny: BBCH 10, BBCH 12, BBCH 15, BBCH 20, BBCH 40

Truskawka 
(wczesne 
odmiany)

10 l/ha
1000 l/ha 

(nawadnianie 
kropelkowe)

Pierwszy zabieg zaraz po sadzeniu, następnie drugi zabieg po 3 tygodniach 
(zapobiegawczo) i kolejne trzy zabiegi z zachowaniem 2-tygodniowej przerwy. Jeżeli 
truskawkę sadzono w innym sezonie, wykonać zabiegi w BBCH 19, BBCH 45, BBCH 55, 

BBCH 65 i ostatni do 3 tygodni przed ostnim zbiorem.

Orientacyjne dawki nawozu i terminy stosowania

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: ziemniak - 5 (1 doglebowy + 4 nalistne), marchew, seler – 6 (1 doglebowy + 5 nalistnych), 
truskawka (odmiany wczesne) – 4-5 zabiegów fertygacja.

Rekomendacje do stosowania IN-PATATA

Produktu IN-PATATA nie zaleca się stosować łącznie ze środkami ochrony roślin. IN-PATATA 
można jednak stosować z innymi nawozami. Przed sporządzeniem mieszaniny z innymi nawozami  
w zbiorniku opryskiwacza, należy wykonać test próbnego mieszania w małej objętości wody. 
Przestrzegać wszelkich zaleceń i przeciwskazań podanych w etykiecie - instrukcji produktu 
stosowanego łącznie z nawozem.
Wilgotna gleba przed aplikacją zapewnia najlepszą penetrację produktu, najlepszą jego wydajność. 
Ziemniak, truskawka - aplikacje płynne można wykonywać podczas niewielkich opadów deszczu. Warzywa 
korzeniowe - idealny jest deszcz 6-8 mm po aplikacji. Preparat należy stosować podczas pochmurnego 
lub deszczowego dnia.

Podczas stosowania preparatu zaobserwowano jego korzystny wpływ na ograniczenie 
obecności szkodników, takich jak: 
• różne gatunki nicieni w uprawie ziemniaka, 
• guzaki, korzeniaki, niszczyki i mątwiki w uprawie warzyw korzeniowych (marchew, seler)
• szpileczniki i niszczyki w uprawie truskawki (odmiany wczesne)

EFEKT DZIAŁANIA PRODUKTU 

Badania polowe skuteczności preparatu IN-PATATA przeprowadzone zostały przez Zespół Badawczy ds. Oceny Skuteczności 
Działania Zoocydów, Nematocydów, Bioregulatorów i Herbicydów Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (2020).  

Na badanym polu wystąpiły szkodniki: 


