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PRODUKTY POCHODZENIA 
NATURALNEGO 
z RODZINY „IN”

Produkty uzyskiwane w wyniku specjalnego 
procesu infuzji w niskiej temperaturze.

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

Produkty są wchłaniane przez liście i korzenie 
roślin, a następnie transportowane do 
obwodowych organów rośliny.

Umożliwiają szybką regenerację roślin po 
okresach stresu oraz stymulują je do obrony 
przed negatywnym wpływem czynników 
środowiskowych. 

Ekstrakty roślinne zawarte w produktach 
działają jako naturalne aktywatory procesów 
fizjologicznych roślin.

Produkty wpływają na ograniczenie obecności 
szkodników w wybranych uprawach.

Działają od dwóch nawet do czterech tygodni 
(w zależności od produktu, warunków 
pogodowych i wystąpienia czynników 
powodujących stres dla rośliny np. presja 
szkodników).

IN-CORNO



IN-CORNO
IN-CORNO – wysoce skoncentrowany płynny nawóz, oparty na specjalnie 
ukierunkowanych ekstraktach roślinnych i mikroelementach, do zastosowania  
w uprawach rolniczych i trawnikach, ogrodach przydomowych, szkółkach drzew 
iglastych.

Zawartość skadników 
pokarmowych:
• Cynk (Zn) rozpuszczalny  

w wodzie - 1,6% (m/m)
• Mangan (Mn) rozpuszczalny  

w wodzie - 0,6 % (m/m)

Zastosowanie: 
• kukurydza
• rzepak ozimy
• trawniki, ogrody przydomowe 

(rośliny ozdobne, warzywa)
• szkółki drzew iglastych

Pojemność: 1 l, 10 l

Dawkowanie: 
- 10 l/ha

Rząd Rodzina Gatunek Skuteczność % (T+ 42 dni) Skuteczność % (T+132 dni)

chrząszcze
Elateridae 

(sprężykowate)

Agriotes obscurus 
(Osiewnik ciemny)- 

drutowce
70 77,8 średni poziom zwalczania

motyle
Noctuidae 

(sówkowate)

Agrotis segetum 
(Rolnica zbożówka)- 

gąsiennice
- -

W próbkach glebowych pobranych z poletek traktowanych 
preparatem badanym i referencyjnym nie wystąpiły 

gąsienice i poczwarki rolnic. Nie stwierdzono również 
uszkodzeń przez nie powodowanych na roślinach w sezonie 

wegetacyjnym pomimo tego, iż przez cały okres trwania 
doświadczenia notowano obecność motyli rolnicy zbożówki 

w pułapkach feromonowych. Dane otrzymane z pułapek 
wskazują, że gąsienice rolnic powinny wystąpić w drugiej 
połowie czerwca. Prawdopodobnie badany preparat IN-

CORNO zniechęcił samice do składania jaj. 

chrząszcze
Melolonthinae 

(chrabąszczowate)
Melolontha - pędraki 57,9 92,3 zwalczanie

muchówki
Anthomyiidae 
(śmietkowate)

Delia platura  (śmietka 
kiełkówka- glebowa)

20,75 100 zwlaczanie

Uprawa
Agrofag IN-CORNO

Efekt działania

KUKURYDZA

EFEKT DZIAŁANIA PRODUKTU 
Badania polowe skuteczności preparatu IN-CORNO przeprowadzone zostały przez Zespół Badawczy ds. Oceny Skuteczności 

Działania Zoocydów, Nematocydów, Bioregulatorów i Herbicydów Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach (2020).  
Na badanym polu wystąpiły szkodniki: 

Uprawa

Aplikacja

Zalecana dawka 
dla jednorazowego 

zastosowania

Zalecana ilość 
wody – ciecz 

użytkowa
Termin stosowania

Kukurydza 10 l/ha 500 l/ha

Zabieg doglebowy można wykonać na dwa sposoby: a) przed siewem tuż przed 
agregatowaniem (dobrze wymieszać z glebą), b) podczas siewu jako startowy nawóz, 

zabieg wykonać metodą in-furrow (do bruzdy siewnej).

Zabieg nalistny: wykonać aplikację we wczesnej fazie wzrostu kukurydzy (BBCH 12), 
najlepiej 2-3 tygodnie po siewie.

Rzepak ozimy 10 l/ha 500 l/ha
Zabiegi nalistne wykonać 

w czasie rozwoju liści: 1) liścienie całkowicie rozwinięte (BBCH 10),
2) faza drugiego liścia (BBCH 12)

Trawniki, 
ogrody 

przydomowe
10 l/ha 1000 l/ha

Produkt stosować w trakcie całego sezonu wegetacyjnego, zapobiegawczo, w 
wilgotnych warunkach. Aplikacje wykonywać w odstępie 2 tygodni*. Zaleca się 

powtarzać aplikacje do późnego lata. Zabiegi wykonywać wieczorem.

Szkółki drzew 
iglastych 10 l/ha 1000 l/ha

Pierwsza aplikacja podczas sadzenia /przesadzania przez zraszanie, a następnie zaleca 
się powtórzyć aplikacje (2 do 3 razy) z zachowaniem 14-dniowego odstępu. Aplikację 
należy przeprowadzić ponownie 3 razy od lipca z zachowaniem odstępu 3-4 tygodni.

Orientacyjne dawki nawozu i terminy stosowania

* W przypadku ograniczenia czynników stresowych w postaci szkodników - pędraków: pierwszy zabieg wykonać około maja. Następnie zabieg powtórzyć 
w odstępie 2 tygodni. Kolejną aplikację wykonać na przełomie lipca/sierpnia. Zabieg powtórzyć 1 lub 2 razy z 2-tygodniowym odstępem. 
W przypadku ograniczenia czynników stresowych w postaci szkodników – larw koziułkowatych, komarnic: pierwszy zabieg wykonać w sierpniu.  
Zabieg powtórzyć po 2 tygodniach (wrzesień). Kolejne zabiegi wykonywać od połowy kwietnia (2 zbiegi z 2 tygodniowym odstępem).
W przypadku ograniczenia czynników stresowych w postaci szkodników – larw leni marcowych: pierwszy zabieg wykonać pod koniec maja/na początku 
czerwca. Następnie aplikację można powtórzyć w odstępie dwóch tygodni. Zaleca się powtarzać aplikacje do późnego lata w zależności od obecności 
czynników stresowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: kukurydza - 2 (1 doglebowy + 1 nalistny), rzepak ozimy – 2 zabiegi nalistne, trawniki, ogrody 
przydomowe – 2-5 zabiegów nalistnych (ogrody przydomowe - opryskiwacz z aplikacją góra/dół, trawniki - opryskiwacz z aplikacją od góry po skoszeniu 
trawnika), szkółki drzew iglastych – 7 zabiegów (zraszanie).

Rekomendacje do stosowania IN-CORNO

Wilgotność gleby jest potrzebna, aby zapewnić najlepszą wydajność produktu. W konsekwencji 
płynne aplikacje można wykonywać podczas niewielkich opadów deszczu lub przed nawadnianiem.  

Produktu IN-CORNO nie zaleca się stosować łącznie z środkami ochrony roślin. IN-CORNO 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 przeciwwskazań podanych w etykiecie - instrukcji produktu 
stosowanego łącznie z nawozem.

Podczas stosowania preparatu zaobserwowano jego korzystny wpływ na ograniczenie 
obecności szkodników, takich jak: 
• drutowce, pędraki, rolnica zbożówka i śmietka kiełkówka-glebowa w uprawie kukurydzy, 
• śmietka kapuściana i pchełka rzepakowa w uprawie rzepaku, 
• pędraków, larw koziułkowatych i larw komarnic w przypadku trawników, 
• pędraków i larw leni marcowych w przypadku przydomowych ogrodów (odpowiednio rośliny 

ozdobne i warzywa), i szkółek drzew iglastych.



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

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

Dawkowanie: 
- 10 l/ha

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)

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.



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: 

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.

IN-FRUTTO



IN-FRUTTO
IN-FRUTTO – wysoce skoncentrowany płynny nawóz, oparty na specjalnie 
ukierunkowanych ekstraktach roślinnych i mikroelementach, do zastosowania  
w uprawach drzew owocowych.

Zawartość skadników 
pokarmowych:
• Cynk (Zn) rozpuszczalny  

w wodzie - 0,5% (m/m)
• Mangan (Mn) rozpuszczalny  

w wodzie - 1,9 % (m/m)

Zastosowanie: 
• drzewa owocow (jabłoń)

Pojemność: 1 l, 10 l

Dawkowanie: 
- 10 l/ha (20 l/ha przy wysokim stresie)

Podczas stosowania preparatu zaobserwowano jego korzystny wpływ na ograniczenie 
obecności szkodników, takich jak: 
• bawełnica korówka (Eriosoma lanigerum) 
• mszyca jabłoniowa (Aphis pomi) 
• mszyca jabłoniowo-babkowa (Dysaphis (Pomaphis) plantaginea)

Rekomendacje do stosowania IN-FRUTTO

Produktu IN-FRUTTO nie zaleca się stosować łącznie z środkami ochrony roślin. IN-FRUTTO 
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.
Najlepsze działanie produktu IN-FRUTTO uzyskuje się przy aplikacji preparatu na suchą roślinność przy 
zachmurzonym niebie.

Uprawa

Aplikacja

Zalecana dawka 
dla jednorazowego 

zastosowania

Zalecana ilość 
wody – ciecz 

użytkowa
Termin stosowania

Drzewa 
owocowe 
(jabłoń)

10 l/ha 
(20 l/ha przy wysokim 

stresie) 500 - 1000 l/ha
Pierwszy zabieg wykonać najlepiej podczas pękania pąków liściowych*. Powtórzyć 

aplikację nalistną 2-4 razy w odstępie 2 tygodni. Dodatkowo 1 aplikacja podczas 
opadania liści, przed zimowaniem.

Orientacyjne dawki nawozu i terminy stosowania

* zabieg można także wykonać później tj. na przykład po BBCH 73 - początek opadania owoców (czerwcowe opadanie), bierzemy pod uwagę przebieg 
warunków pogodowych. 
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: jabłoń – 3-6 zabiegów.

EFEKT DZIAŁANIA PRODUKTU 
Badania polowe skuteczności preparatu IN-FRUTTO przeprowadzone zostały przez Zespół Badawczy ds. Oceny 

Skuteczności Działania Zoocydów, Nematocydów, Bioregulatorów i Herbicydów Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 
(2021).  

Na badanym polu wystąpiły szkodniki: 

Mszyca jabłoniowo-babkowa była obserwowana tylko w terminie przez zabiegiem i dodatkowo w bardzo niewielkiej 
liczebności. Z tego względu, że nie został przekroczony próg zagrożenia, który wynosi 1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 
50, nie ujęto jej w zestawieniu wyników badań.

Skuteczność zabiegu zwalczającego mszycę jabłoniową, wykonanego produktem IN-FRUTTO była wysoka, porównywalna 
ze skutecznością zabiegu wykonanego preparatem zawierającym acetamipryd 20% z dodatkiem adjuwantu. 

Preparat IN-FRUTTO zastosowany jednokrotnie w dawce 20 l/ha oraz dwukrotnie w dawce 10 l/ha ograniczał liczebność 
bawełnicy korówki zarówno na pędach jak i pniach drzew. 

Agrofag

Gatunek IN-FRUTTO Acetamipryd 20% SP 0,125 kg/ha + 
adiuwant 0,2 l/ha

IN-FRUTTO Acetamipryd 20% SP 0,125 kg/ha + 
adiuwant 0,2 l/ha

mszyca jabłoniowa 
(Aphis (Aphis) pomi) 

1 85,30 94,00 - - zwalczanie

bawełnica korówka 
(Eriosoma lanigerum) / 

pędy
3 49,30 92,50 61,40 87,40 średni poziom zwalczania

bawełnica korówka 
(Eriosoma lanigerum)  / 

pień
3 34,20 90,20 59,60 85,10

ograniczanie liczebności 
szkodnika

Efekt działania

JABŁOŃ

Uprawa
Liczba 

zabiegów IN-
FRUTTO

Skuteczność % (T+ 7 dni) Skuteczność % (T+ 34 dni)




