
Nawóz dopuszczony do stosowania  
w rolnictwie ekologicznym

 

• Nie zawiera pestycydów

• Mikroelementy zawarte w produkcie występują  
w formie schelatowanej, która jest najlepiej 
pobieraną i przyswajalną przez rośliny/ziemniaka

• Uzyskiwany w wyniku specjalnego procesu 
fermentacji i nie stwarza ryzyka pojawienia się 
pozostałości w glebie ani w uprawie

• 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 stresami 
środowiskowymi. Ekstrakty roślinne działają jako 
naturalne aktywatory fizjologii roślin

• Działa od dwóch do czterech tygodni (w zależności 
od warunków pogodowych i presji szkodników)

.
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Więcej informacji na www.synthosAGRO.com

.

Zawartość skadników pokarmowych:
- Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie - 1,9 % (m/v)
- Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie - 0,3 % (m/v)

Zastosowanie: 
- ziemniak

Pojemność: 10 l

Dawkowanie: 
- 10 l/ha
 
Zabiegi: 
- Zabieg doglebowy: podczas sadzenia
- Zabieg nalistny: opryskiwać rośliny przed 
spodziewanym wystąpieniem szkodników takich  
jak nicienie

.

IN-PATATA– naturalny nawóz 
pochodzenia roślinnego do 
zastosowania w uprawie ziemniaków.  

.
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Uprawa

Aplikacja

Rekomendacje stosowaniaZalecana 
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. Zabieg 
wykonać metodą 

in-furrow (do 
bruzdy siewnej / 

do redliny) Wilgotność gleby jest potrzebna, 
aby zapewnić najlepszą 

wydajność produktu.  
W konsekwencji płynne aplikacje 

można wykonywać podczas 
niewielkich opadów deszczu lub 

przed nawadnianiem.

Zabieg nalistny: 
opryskiwać 

rośliny przed 
spodziewanym 
wystąpieniem 

szkodników 
takich jak 
nicienie. 

Powtarzać 
aplikację nalistną 
z zachowaniem 
3-tygodniowych 

odstępów.

Orientacyjne dawki nawozu i terminy stosowania

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5 (1 doglebowy + 4 nalistne).

Przygotowanie cieczy użytkowej
W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, niskiej (<5°C) lub wysokiej (>30°C)  temperatury 
oraz wiatru powodującego znoszenie cieczy roboczej.
Ciecz roboczą przygotować z zachowaniem następującej kolejności: zbiornik opryskiwacza 
napełnić do 2/3 objętości wodą, uruchomić mieszadło i dodać odpowiednią ilość nawozu IN-PATATA 
(informacje w tabeli powyżej). W przypadku przygotowywania tzw. mieszanin zbiornikowych (tank 
mix) z innymi nawozami, produkt IN-PATATA wlać jako pierwszy. Zbiornik uzupełnić wodą do żądanej 
objętości. 

Rekomendacje do stosowania IN-PATATA

Produkt 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.


