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Zakres stosowania
Ekstrakt z pokrzywy przeznaczony jest do stosowa-
nia w uprawach roślin ozdobnych i warzyw w 
warunkach polowych i pod osłonami. 

Wzmacnia rośliny i ogranicza występowanie 
insektów oraz chorób grzybowych.

DAWKA PODSTAWOWA 

200 ml środka w 800 ml wody
Stosowanie środka
   Drzewa owocowe (jabłoń, śliwa, wiśnia, 
brzoskwinia), czerwona porzeczka:
Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca 
różano-szczeciowa, wełnowiec, brunatna plamistość liści, 
brunatna zgnilizna drzew pestkowych, mokra zgnilizna
   Warzywa liściaste (sałata, kapusta), fasola, ogórek: 
mszyca, alternaria, mączniak
   Ziemniak: mszyca ziemniaczana, zaraza ziemniaczana 
   Winorośl: przędziorek chmielowiec, przędziorki, 
mączniak rzekomy winorośli
   Rośliny ozdobne (róża, tawuła): mszyce
Zalecane stężenie dla jednorazowego 
zastosowania: 20% 
Termin stosowania: wiosna – lato po pojawieniu się 
szkodnika lub choroby
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 5
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Odstęp miedzy opryskami: minimum 7 dni, 
zalecane 15 dni
Okres karencji (zbiór po oprysku): 7 dni

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.

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.

Produkt powstał w procesie  kontrolowanej fermen-
tacji liści pokrzywy zgodnie z dokumentem 
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1 L 1 L 
1 L na 4 L wody100%

NATURALNE

BIO

Masa netto: 1 kg

Podmiot wprowadzający produkt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o.
04-041 Warszawa,  ul. Ostrobramska 101A, 
tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91

Okres ważności: 3 lata od daty produkcji
Data produkcji i nr partii: 03/2018

Zwalcza insekty i choroby

POKRZYWA
Kompleksowa Ochrona


