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POKRZYWA
Stymulator wzrostu

KWIATY  OWOCE  WARZYWA

Zakres stosowania
Ekstrakt z pokrzywy stosuje się w celu 
lepszego ukorzenienia się rośliny, oraz w 
czasie wzrostu - do poprawy ich jakości.
Przeznaczony jest do stosowania w uprawach roślin 
ozdobnych i warzyw w warunkach polowych i pod 
osłonami. Środek może być stosowany w okresie 
wegetacji do podlewania lub opryskiwania.

DAWKA PODSTAWOWA 

50 - 100 ml na 1 L wody
Opryskiwanie roślin
Zalecane stężenie 25-50 ml środka w 1 litrze wody. 
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 
5-10 litrów na 100 m2, w zależności od wielkości i 
zagęszczenia roślin. Zabieg wykonywać co 10-14 dni 
przez cały okres wegetacji.

Podlewanie roślin
Zalecane stężenie 50-100 ml środka w 1 litrze wody, 
w zależności od wielkości roślin. Zalecana ilość 
cieczy użytkowej: 50-100 ml na roślinę, w zależno-
ści od wielkości roślin. Podlewać co 10-14 dni, 
pierwsze podlanie bezpośrednio po sadzeniu roślin.

Sporządzanie cieczy użytkowej
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika z wodą 
i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowanie 
przepłukać, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą 
użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Przechowywanie
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowa-
niu w temperaturze nieprzekraczającej 5-25°C. 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i 
paszami dla zwierząt.
UWAGA: nie stosować łącznie ze środkami 
ochrony roślin.

Środki ostrożności
Zabezpieczyć przed przypadkowym spożyciem. 
Podczas stosowania zachować podstawowe środki 
ostrożności. W przypadku przedostania się środka 
do oczu przemyć je wodą. Używać odzieży ochron-
nej a po wykonaniu wszelkich czynności umyć ręce.

Wymagania jakościowe: pH w wodzie 6,8-7,8
Zawartość węgla organicznego, co najmniej 25% 
(s.m.), postać: płynna, zawiesina.

            

1 L 1 L 
1 L do 20 L wody

Ekstrakt - Koncentrat
100%

NATURALNE

BIO

Masa netto: 1 kg
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