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OXI CUP 500
OXI CUP 300
AGRI-KELP
ALGA-MIN
AMINAGRON
ATS TOP 15
ATS TOP KRISTALL98
BOTRIFEND
CHEL-CUP EDTA 15
CHEL-FERR EDDHA 6
CHEL-FERR EDTA 13
CHEL-MAN EDTA 13
CHEL-ZINC EDTA 15
ENKA-PHOS
FERTIGOLD
HUMIPLUS 16
HUMIPLUS MICRO
HYDRO 46
KAOLIN 100
FOAM-FREE
SULFOCUP 20
TECNO CUP 6
NEO CAL
ZEOVITAN
ZEOVITAN-LEAF
FOSFOGEN
SORBWATER
FRUIT-RED ECO
HARP-X
TANNECO 34
WATERSTOPBARRIERA
FROSTAID CANDLE ANTI-FROST
CLEANECO
UWAGI...
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ECO Oxicup 50

Nawóz WE
Tlenochlorek miedzi
Całkowita zawartość miedzi
(Cu).............50% Używać wyłącznie w
przypadku rzeczywistej potrzeby
Nie przekraczać wskazanych dawek.
Zatwierdzony dla rolnictwa organicznego
Substancja aktywna: tlenochlorek miedzi

NIE NALEŻY STOSOWAĆ PODCZAS KWITNIENIA:
MIESZALNOŚĆ:
Nie mieszać z produktami o odczynie zasadowym.
Przed zmieszaniem ze środkami ochrony roślin lub
nawozami zawsze należy przeprowadzić test
zgodności.

UTYLIZACJA:
Opakowanie, po jego całkowitym opróżnieniu należy zanieść do punktu recyklingu. Nie wykorzystywać
ponownie opakowań do jakichkolwiek innych celów. Opakowania zawierające pozostałości produktu należy
dostarczyć do punktów zbiórki chemii gospodarczej.
Po zużyciu należy zutylizować opakowanie w ekologiczny sposób.
Sposób użycia:
Warunki stosowania i liczba zastosowań dla wszystkich zabiegów - nie należy przekraczać całkowitej liczby
sugerowanych zabiegów.
Przestrzegać zalecanej ilości zabiegów/dawek dostosowanej do fazy wzrostu.
Produkt służy do nawożenia dolistnego.
Uprawy owoców (jabłko, gruszka, brzoskwinia, wiśnia, morela, śliwka): 0,1 kg - 0,5 kg/100 l wody
Ziemniaki: 0,5 kg - 2,0 kg/ha w maks. 400 l wody
Chmiel: 2,4 kg - 5,4 kg/ha w 1200 l - 2700 l wody/ha
Winogrona do produkcji wina: 0,5 kg - 2,0 kg/ha w 400 l - 1 600 l wody/ha
Oliwki:1,2 - 1,8 kg/ha w 500 - 700 l wody
Truskawki i rośliny ogrodowe, w tym koper włoski:
1,3 - 1,9 kg/ha w 500 - 700 l wody
Uprawy polowe (buraki, zboża, ryż, tytoń):
0,7 - 1,2 kg/ha w 400 - 600 l wody
UWAGA!
Zawiera: tlenochlorek miedzi (numer indeksu 029-017-00-1)
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.H312 Działa szkodliwie
w kontakcie ze skórą. H302: Działa szkodliwie po połknięciu. H314
Powoduje poważne podrażnienie skóry i poważne uszkodzenie oczu.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG
ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do
swobodnego oddychania.P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem. Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com
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ECO Oxicup 300

NAWÓZ WE
Tlenochlorek miedzi - 22% = 300 g/lt (Cu)
Stosować wyłącznie w przypadku
rzeczywistej potrzeby.
Nie przekraczać zalecanej dawki.

Utylizacja: Opakowanie, po jego całkowitym
opróżnieniu należy zanieść do punktu recyklingu.
Nie wykorzystywać ponownie opakowań do
jakichkolwiek innych celów. Odnieść opakowania
zawierające jakiekolwiek pozostałości produktu do
punktu zbiórki odpadów problematycznych.

Mieszalność: Oxycup 300 jest mieszalny z powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin. W związku z
faktem, że nie jest możliwe przewidzenie wszystkich nieprzewidzianych okoliczności zaleca się
przeprowadzenie testu mieszania z małymi ilościami produktów przeznaczonych do natryskiwania.
Uwagi ogólne: Zaopatrzenie w składniki odżywcze z miedzią, przy niskim poziomie niedoboru miedzi 0,15 kg/ha,
przy średnim niedoborze 0,3 kg/ha, przy dużym niedoborze 0,5 kg/ha rozpuszczone e 200-400 l wody/ha.
Burak cukrowy: 0,25 l/ha od fazy 2 liści do fazy 2-giego węzła.
Winogrona do produkcji wina: 2-4 razy 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha kilka razy od fazy 3 liści do zamknięcia gron.
Zboża:0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha od fazy 2 liści do fazy węzłowej.200-400 l/ha dla twardości, stabilności, wydajności.
Rzepak ozimy: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha raz od fazy 2 liści do stadium pąka w celu zapewnienia wydajności.
Kukurydza: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha od fazy 4 liści dla uzyskania jakości oraz wydajności.
Ziemniaki: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha aż do ostatniego oprysku przeciwko zarazie w celu zapewnienia wydajności.
Owoce ziarnkowe i pestkowe: 0,20 kg/ha - 0,50 kg/ha w celu zapewnienia wydajności.
Uprawy warzyw (szparagi, ogórki, marchew, cebula): 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha w celu zapewnienia wydajności.
Użytki zielone: 1 -3 razy 0,25-0,75 l/ha dla odporności, wydajności.
Burak cukrowy: 0,25 l/ha od fazy 4-6 liści
Warzywa i kapusta: 1-2 razy 0,25 l/ha po uzyskaniu dostatecznej masy liściowej
Przyprawy i rośliny lecznicze: 1-2 razy 0,25 l/ha po uzyskaniu dostatecznej masy liściowej

UWAGA!
Zawiera: Tlenochlorek miedzi (numer indeksu 029-017-00-1)
Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H312 Działa szkodliwie w
kontakcie ze skórą. H302: Działa szkodliwie po połknięciu.H314
Powoduje poważne podrażnienie skóry i poważne uszkodzenie oczu.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304 + P340
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i
zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P301 + P312 W
PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com 12,5 L-10 K
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Eco Agri-kelp

Bioaktywator WE do rzepaku, warzyw, owoców
Szkółki drzewek EuVoc Agri Kelp to bioaktywator o sprawdzonej
skuteczności do stosowania dolistnego oraz do zanurzania. Koncentrat
uzyskany z alg gatunku Ecklonia maxima jest delikatnie ekstrahowany za
pomocą opatentowanego procesu. W ten sposób, istotne zawartości
komórki

zostają zachowane. Specjalny skład naturalnie występujących
aminokwasów, białek, pierwiastków śladowych i innych substancji
ważnych dla wzrostu czynią

EuVoc Agri Kelp wyjątkowym. EuVoc Agri Kelp dobitnie udowodnił swoją skuteczność w setkach prób.
EuVoc Agri Kelp wspomaga formowanie drobnych korzeni, a tym samym pozwala roślinie wykształcić większy potencjał odżywczy.
EuVoc Agri Kelp wzmacnia rośliny uprawne i zapewnia wyższe plony o lepszej jakości.
Zastosowanie i dawkowanie
W wielu eksperymentach EuVoc Agri Kelp wykazał imponująco swoją skuteczność: Niewielki wysiłek - wyższe plony - silne oddziaływanie. Rzepak/lepsza
zimoodporność - intensywniejsze formowanie drobnych korzeni - Szybki rozwój upraw - lepsze zaopatrzenie w substancje odżywcze. Zwłaszcza w uprawach
rzepaku, warzyw i owoców, a także w uprawach szkółek drzewnych, znacznie poprawiono wzrost korzeni, wyższą witalność i odporność, w szkółkach
drzewnych zmniejszono straty w transplantacjach oraz osiągnięto pożądane rozmiary roślin w krótszym czasie.
Zboża
Na wiosnę, na początku wegetacji 2 l/ha Agri Kelp zmieszane z 200 do 300 l wody - lepsze formowanie się korzeni, większe plony
Ziemniaki W słabo zakorzenionych odmianach 2 l Agri Kelp rozpuszczone w 80 l wody, podczas sadzenia (w połączeniu z zaprawianiem) do zamknięcia
początkowych rzędów, 2 l/ha Agri Kelp z 400 l wody - w zaawansowanej fazie rozwoju bulw, lepszy wzrost, bardziej witalne uprawy, większa odporność na
stres, większe plony
Kukurydza
W stadium 5 liści 2-3 l/ha Agri Kelp z 200 do 300 l wody - większa wydajność skrobi, więcej suchej masy, wyższa zawartość energetyczna
Burak cukrowy
W stadium 4-8 liści 2-3 l/ha Agri Kelp z 200 do 300 l wody - większa produkcja
buraków, większa ilość pozyskiwanego cukru
Cebula
Od etapu 5 liści (około 1 tygodnia przed utworzeniem cebulki), 2 l/ha Agri Kelp z 200 do 300 l wody (w połączeniu z czynnikiem
zwilżającym/środkiem adhezyjnym) - lepszy wzrost, bardziej witalne uprawy, większe plony, dłuższy okres trwałości
Uprawy warzyw
W stadium 3-5 liści z 2 l/ha; powtórzyć po 14 dniach, jeżeli będzie to konieczne - bardziej witalne uprawy, większe plony
Drzewa owocowe Przy przesadzaniu 1-2% roztwór Agri Kelp (około 1/2 l wody do nawadniania na drzewo) na początku kwitnienia 4 l/ha Agri Kelp z 1000 l
wody (stężenie nie mniejsze niż 0,4%), po kwitnieniu 2 - 3 w stężeniu 0,4% w odstępie 2 tygodni
szybszy wzrost, większe rozmiary owoców, lepsza jakość
Truskawki Zanurzanie w 1-2% roztworze Agri Kelp, kilka aplikacji z 2-3 l/ha (w 400 l wody) w odstępach co 3-4 tygodnie do 60 dni przed końcem zbiorów - bardziej
witalne uprawy, poprawa wchłaniania składników odżywczych, lepsza trwałość i podatność transportowa, większa wydajność
Winogrona Na początku wegetacji, przy długość długości pędów 20-30 cm, 2-3 l/ha Agri Kelp z 400 l wody - lepsze wchłanianie składników odżywczych
Szkółki drzewne/rośliny ozdobne a) Młode rośliny: Zanurzanie lub polewanie tacek młodych roślin 1-3% roztworem Agri Kelp, 2-3 razy w odstępach 2-3
tygodni połączone z opryskiwaniem liści 0,5% roztworem b) Przed przesadzeniem: tuż przed przesadzeniem zanurzyć gołe korzenie lub tacki młodych roślin
1-3% roztworem Agri Kelp; alternatywnie polewać 1-3% roztworem Agri Kelp
Faza wzrostu: w ciągu pierwszych dwóch latach uprawy dodanie 300 ml/100 l wody (0,3%) w połączeniu z aplikacją dolistną poprawia wzrost, przyspiesza
wzrost, zmniejsza straty związane z przesadzaniem, krótszy czas do osiągnięcia pożądanej wielkości rośliny
EuVoc Agri Kelp jest łatwo mieszalny z nawozami dolistnymi i środkami ochrony roślin i dlatego może być stosowany w połączeniu z
nimi. Przed użyciem zaleca się wykonanie testu mieszalności. Nie używać razem ze skracaczami słomy (CCC) w rolnictwie. Zaleca się
stosowanie środka zwilżającego/środka adhezyjnego, aby zapewnić dobre wchłanianie EuVoc Agri Kelp przez liść.
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com
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Eco Alga min

Skład: Naturalny brązowy
ekstrakt z alg (Ascophyllum
nodosum) ok. 20% suchej
masy
Ascophyllum nodosum
(Workoliść członowaty) 30

Nawóz zawiera
substancje organiczne, które są delikatnie przetwarzane i
ekstrahowane w celu zachowania substancji witalnych. W ten
sposób uzyskuje się jednorodną zawiesinę, bardzo dobrze
przyswajaną przez liść i system korzeniowy. Preparat w formie
sproszkowanej nie posiada tych walorów. Algamin będący
ekstraktem z alg brązowych (Ascophyllum nodosum), zawiera
wiele naturalnych fitohormonów, takich jak: cytokininy,
auksyny, gibereliny, betainy.
Naturalny nawóz dolistny na bazie wyciągu z alg brunatnych.

Zastosowanie i dawkowanie
Sposób działania
Algamin stymuluje rośliny w stadium zarodkowym i w stadium początkowego wzrostu, a tym
samym stymuluje rozwój silnego systemu korzeniowego, jednocześnie wspierając wzrost
komórek roślinnych, tworząc w ten sposób podstawę do bardzo dobrego wzrostu i plonów.

Uprawy owoców
150-200 ml/ha (3 l/ha) w fazach wstępnego kwitnienia i pełnego kwitnienia (wydajność
owocowa) C, D, E 150-200 ml/ha (3 l/ha).Od momentu osiągnięcia wielkości orzecha
Winogrona do produkcji wina
200-250 ml/hl (4 l / ha) w fazach E, F
150-200 ml/ha (3 I/ha) w fazie H, przed kwitnieniem
150-200 ml/hl (3 l/ha) jako dodatek do każdej kuracji ochronnej
Uprawy specjalne
Kapusta, cebula na początku wegetacji i około 20 dni później 200-250
ml/hl (4 l/ha)
Nawóz dolistny najlepiej stosować, gdy rośliny znajdują się pod wpływem stresu lub są
osłabione przez susze, mróz, choroby lub szkodniki oraz pobudzać je do zdrowego wzrostu;
wspiera on kwitnienie i wydajność upraw owocowych.
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Dystrybutor:
GENETTI ECO S.R.L.S.01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com
5 KG

- w środowisku 767/16
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Eco Aminagron
Kategoria: Organiczny
hydrolizowany nawóz płynnego
azotu zwierzęcego.
Skład:9% azotu (N) ogółem 9%
azotu (N) organiczny 9%
Węgiel (C) pochodzenia
organicznego 30%
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Rozległe (kukurydza, ryż, zboża) 3-5 l/ha, 1-3 aplikacji
Uprawa oliwek 2 - 3 l/ha l/ha, 2-4 aplikacji

Od fazy poprzedzającej kwitnienie 10-15 l/ha w całym cyklu co 7-10 dni.
Uprawy owoców i winogron stołowych 2 - 3 l/ha, 6-7 aplikacji.
Od fazy poprzedzającej kwitnienie po wzrost owoców - 10-15 l/ha podczas całego
cyklu co 7-10 dni,
Winogrona 2-3 l/ha l/ha, 4-5 aplikacji.
Od fazy poprzedzającej kwitnienie 10-15 l/ha w całym cyklu co 7-10 dni.
Uprawy warzyw 2-5 l/ha przez cały cykl.10-15 l/ha przez cały cykl.

Zawartość netto: Aminokwasy ogółem: 40% aminokwasów organicznych:12% aminokwasów; alanina 2,8; histydyna 0,1;
prolina 3,5; arginina 0,4; izoleucyna 0,4; seryna 0,1; kwas spartanowy 1,2; leucyna 0,8; treonina 0,1; kwas glutaminowy
2,6; lizyna 0,8; tyrozyna 0,5; glicyna 6,4; metionina 0,3; walina 0,7; hydroksylizyna 0,5; ornityna 1,2; hydroksyprolina 2,1;
fenyloalanina 0,5;
Produkt zawiera również oligopeptydy i monosacharydy.
Środki ostrożności:
Mieszanina aminokwasów i peptydów o szybkim działaniu. Charakterystyka: Produkt zawiera podwyższoną zawartość
azotu organicznego (w postaci aminokwasów i peptydów) szybko wchłanianego dolistnie, skutecznie pobudzającego
proces wzrostu i zmniejszającego stres środowiskowy .Zalecenia: Nie używać w ekstremalnych warunkach
klimatycznych w mieszaninie z siarką. W przypadku upraw wrażliwych nie należy używać więcej niż 300 ml/hl. Produkt
nie jest kompatybilny z olejami mineralnymi i solami miedzi. Produkt należy używać wyłącznie do wskazanych
zastosowań oraz zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie. Używać tylko dla zastosowań wskazanych na etykiecie.
Użytkownik produktu ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu.
Przestrzeganie wszystkich zastosowań i warunków wskazanych na etykiecie jest istotne dla zapewnienia dobrej
skuteczności kuracji i zapobieżenia szkodom u roślin, ludzi i zwierząt. Aby uniknąć ryzyka dla ludzi i środowiska,
postępuj zgodnie z informacjami umieszczonymi na etykiecie. Nie sprzedawać otwartego produktu. Pojemniki usuwać
zgodnie z przepisami. Nie należy wyrzucać pustych pojemników do środowiska. Opakowania nie wolno ponownie
wykorzystywać. Produkt nie jest palny. Przechowywanie: Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie
przechowywać w temperaturach poniżej 0°C lub powyżej 30°C. Produkt powinien być suchy i zabezpieczony.
Wyjaśnienia środków ostrożności CLP
Chronić przed dziećmi (P102). Po użyciu należy umyć dokładnie ręce.(P264) Podczas pracy nie jeść, nie pić i
nie palić tytoniu.P270 Nosić rękawice i odzież ochronną. Chronić oczy i twarz (P280). W przypadku kontaktu
ze skórą: Umyć dokładnie ręce wodą i mydłem.(P302 + P352).W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie
płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe. Nadal płukać wodą.(P305
+ P351 + P338).
Dodatkowe informacje:
Nie zanieczyszczać wody produktem ani pojemnikiem. Zwroty określające zagrożenia: Działa bardzo
toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (H412). Ostrzeżenia: Chronić przed
dziećmi (P102) Przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas
używania produktu (P270).Nie usuwać do środowiska naturalnego. Dodatkowe informacje: Nie
zanieczyszczać wody produktem ani opakowaniem. Instrukcje dla lekarzy: W razie zatrucia wezwać
lekarza pogotowia ratunkowego i podjąć pierwszą pomoc. Uwaga: Zadzwonić do najbliższego centrum
ds. trucizn i zagrożeń.
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com
5 KG
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Atstop 15

Nawóz WE
Nawóz azotowy z siarką (S) o wysokiej
zawartości siarki (53% SO3, w tym 22% S).

Skład
Azot N 15% (200g/l)

Z czego:
- Amon rozpuszczalny w wodzie:10%
- Mocznik: 5% rozpuszczalny w wodzie
bezwodnik kwasu siarkowego (SO3) 53%

Zastosowanie i dawkowanie
Dla drzew uprawnych (jabłoni i gruszy) jako nawóz dolistny do użytku przed
kwitnieniem, 3-5 l/ha; jeżeli chcesz wykorzystać nawóz podczas kwitnienia
skontaktuj się z konsultantem.

Do fertygacji na początku wegetacji i wzrostu owoców,
dawka 35-50 kg/ha. Do roślin warzywnych na etapie
wzrostu do 15 cm.
Owoce pestkowe przed kwitnieniem 3-5 l/ha. Dla upraw
przemysłowych, 3-5 l/ha. W przypadku wszystkich
innych upraw, aby uniknąć ewentualnych szkód, nie
należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki. W
razie potrzeby skontaktować się z konsultantem.

Mieszalność
Produkt można mieszać z płynnymi i sproszkowanymi nawozami NPK, ale należy unikać tych o kwaśnym
pH. Zaleca się, aby zawsze najpierw stosować małe ilości w celu sprawdzenia tolerancji. Używać wyłącznie w
przypadku rzeczywistej potrzeby. Nie przekraczać zalecanej dawki. Produkt nie toleruje wahań
temperatury; należy przechowywać w normalnych temperaturach.

Zalety i podstawowe funkcje:
Produkt przekształca i zachowuje pierwiastki oraz pierwiastki śladowe obecne w glebie w stanie
zredukowanym, czyniąc je bardziej aktywnymi i dostępnymi dla roślin. Dzięki kwaśnemu odczynowi, przy
wysokim pH siarka uwalnia obecne w glebie składniki odżywcze pochodzące z nierozpuszczalnych związków
lub chemicznych wiązań, co przyczynia się do ponownej aktywacji zdolności wymiany kationów i zwiększa
żyzność gleby. Częściowo zmniejsza użycie chelatów żelaza i manganu. Zmniejsza zasolenie gleby.
Uwaga: Zawiera amon
H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273 Unikać
uwalniania do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną, w
tym ochronę oczu. P305 +351 +338:W przypadku dostania się produktu do oczu należy
ostrożnie płukać oczy wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 +313:W przypadku utrzymywania się
działania drażniącego na oczy należy zasięgnąć porady lekarza. P302+352: W
przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. P335-313: W
przypadku podrażnienia skóry należy skonsultować się z lekarzem.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska
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Nawóz WE
Nawóz azotowy z siarką (S)

Skład:
Azot N 18% (180g w/w)
Z czego: rozpuszczalny w wodzie amon 18%
rozpuszczalny w wodzie bezwodnik kwasu
siarkowego (SO3) 92%

Charakterystyka:
Wysoka zawartość siarki (92% SO3, z czego
40% S).
Silne wiązanie azotu amonowego i siarki
umożliwia niskie straty związane ze
zmywaniem i ulatnianiem. Produkt ma silne
działanie redukujące i zakwaszające i
uwalniające siarkę w glebie.

Dla drzew uprawnych (jabłoni i
gruszy) jako nawóz dolistny do użytku przed
kwitnieniem, 2-3 l/ha; jeżeli chcesz wykorzystać nawóz
podczas kwitnienia skontaktuj się z konsultantem. Do
fertygacji na początku wegetacji i wzrostu owoców,
dawka 25-40 kg/ha. Uprawy warzyw w fazie do 15 cm.
Owoce pestkowe przed kwitnieniem 2-3 kg/ha. Upraw
przemysłowe, 2-3 kg/ha. W przypadku wszystkich
innych upraw, aby uniknąć ewentualnych szkód, nie
należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki. W
razie potrzeby skontaktować się z konsultantem.
Mieszalność:
Produkt można mieszać z płynnymi i sproszkowanymi
nawozami NPK, ale należy unikać tych o kwaśnym pH.
Zaleca się, aby zawsze najpierw stosować małe ilości w
celu sprawdzenia tolerancji. Używać wyłącznie w
przypadku rzeczywistej potrzeby. Nie przekraczać
zalecanej dawki. Produkt nie toleruje wahań
temperatury; należy przechowywać w normalnych
temperaturach.
Dawkowanie i zastosowanie:

Zalety i podstawowe funkcje:
Produkt przekształca i zachowuje pierwiastki oraz pierwiastki śladowe obecne w glebie w stanie
zredukowanym, czyniąc je bardziej aktywnymi i dostępnymi dla roślin. Dzięki kwaśnemu odczynowi, przy
wysokim pH siarka uwalnia obecne w glebie składniki odżywcze pochodzące z nierozpuszczalnych związków
lub chemicznych wiązań, co przyczynia się do ponownej aktywacji zdolności wymiany kationów i zwiększa
żyzność gleby. Częściowo zmniejsza użycie chelatów żelaza i manganu. Zmniejsza zasolenie gleby.
Uwaga: Zawiera amon
H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P273 Unikać
uwalniania do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną, w
tym ochronę oczu. P305 +351 +338: W przypadku dostania się produktu do oczu
należy ostrożnie płukać oczy wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337 +313: W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy należy zasięgnąć porady lekarza.
P302+352: W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. P335313: W przypadku podrażnienia skóry należy skonsultować się z lekarzem.
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska
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Eko botifrend
Rodzaj nawozu organicznego: Prosty, niezagęszczony nawóz roślinny z
zawartością mikoryzy (Glomus spp.): 0,005% bakterii ryzosferowych (Bacillus
subtilis, B. licheniformis, B. amylolyquefaciens, B. megaterium, B. pumilus, B.
simplex):1x108 CFU/g.
Produkt nie zawiera organizmów modyfikowanych genetycznie ani organizmów
patogennych (salmonelli, bakterii coli typu kałowego, tlenowych bakterii
mezofilnych, jaj nicieni). Produkt jest stabilny w normalnej temperaturze i
ciśnieniu. Przechowywać w temperaturze od 4° C do 35° C. W przypadku
wyciekania płynu, usunąć przy użyciu trocin i/lub piasku.
DOPUSZCZONY DO STOSOWANIA W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
Surowce: Dozwolone bakterie określone w art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr
889/2008, nawozy wykonane z nieimpregnowanego drewna, korzenie sorgo.
Wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem włoskim, dekretem
ustawodawczym 75/2010, załącznik 6; zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej; zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 764/2008.
UŻYWANE ILOŚCI
Produkt wpływa na metabolizm roślin. Aby uzyskać najlepsze wyniki, konieczne
jest należyte stosowanie produktu. Produkt utrzymuje maksymalną skuteczność
przez 5-7 dni.
WARZYWA, TRUSKAWKI W SZKLARNIACH
Nawożenie dolistne:200-250 ml/hl (min. 2 l/ha), w razie potrzeby co 7/15 dni.
Nawożenie dokorzeniowe:2,5 l/ha, podczas przesadzania (siania) i ponownie
po 15 dniach używając 1,5 l/ha, w razie potrzeby stosować co 20 dni.
WARZYWA, TRUSKAWKI W UPRAWIE POLOWEJ
Nawożenie dolistne:250-300 ml/hl (min. 2,5l/ha), w razie potrzeby co 7/15 dni.
Nawożenie dokorzeniowe:2,5-3,0 l/ha, podczas przesadzania (siania) i ponownie
po 15 dniach używając 1,5 l/ha, w razie potrzeby stosować co 20 dni.
UPRAWY OWOCÓW
Nawożenie dolistne: 250-300 ml/hl (min. 2,5 l/ha), w pełnym rozkwicie i w razie
potrzeby przed zbiorem. Nawożenie dokorzeniowe:1,5 l/ha, podczas
przesadzania (kiełkowania) i ponownie po 30 dniach używając 1,5 l/ha.
WINO DO PRODUKCJI WINA, WINOGRONA STOŁOWE I CHMIEL
Nawożenie dolistne: 250-300 ml/hl (min. 2,5 l/ha) przed zamknięciem gron, w
fazie dojrzewania i w przed zbiorami, w razie potrzeby.
UPRAWY KWIATOWE, ROŚLINY OZDOBNE
Nawożenie dolistne: 250-300 ml/hl (min. 2,5l/ha), w razie potrzeby co 7/15 dni.
Nawożenie dokorzeniowe:2,5-3,0 l/ha, podczas przesadzania (siania) i ponownie
po 15 dniach używając 1,5 l/ha, w razie potrzeby stosować co 20 dni.
TRAWNIKI
250-300 ml/hl (min. 2,5 l/) od połowy kwietnia co 15/30 dni w zależności od
warunków środowiskowych i potrzeb trawnika.
Sposób użycia
Nawożenie dolistne: Równomiernie rozcieńczyć produkt w wodzie i rozpylić na
roślinność. Ważne jest, aby równomiernie rozprowadzić roztwór w celu
zapewnienia jednorodnej powłoki, a tym samym doskonałej funkcjonalności
produktu. Podczas użytkowania zaleca się stosowanie systemów
wysokociśnieniowych. Zakwasić roztwór do pH 6 najlepiej kwasami
organicznymi (kwas cytrynowy, kwas octowy).Używać w najchłodniejszych
porach dnia. Nie używać w wietrznych warunkach. Optymalna temperatura
wynosi od 18°C do 28°C. Aplikować w porach dnia, które gwarantują najlepsze
warunki (w przypadku wysokich temperatur w ciągu dnia, stosować wieczorem,
a w przypadku bardzo niskich temperatur w nocy, aplikować rano).
Zastosowanie dokorzeniowe: stosować na wilgotnym terenie, nie używać
dużych ilości wody, aby uniknąć wymywania; wymieszać z nawozem bogatym w
substancje organiczne (np. skrawki mięsa lub wywary gorzelniane 2-3 kg/ha).

KOMPATYBILNOŚĆ I INSTRUKCJE
Produkt można stosować samodzielnie. Produkt jest co do zasady
kompatybilny z obornikiem, insektycydami, akarycydami, nematocydami i
fungicydami z wyjątkiem produktów o wysokiej kwasowości (pH <3,0) lub
zasadowości (pH> 8,5). Aby zagwarantować najwyższą skuteczność, zaleca się
nie mieszać go z produktami zawierającymi miedź oraz stosować w odstępie
co najmniej 48/72 godzin. Przed przystąpieniem do masowego stosowania
każdorazowo zaleca się przeprowadzenie testów mieszanin na roślinach. Po
użyciu zaleca się umycie sprzętu wodą i innymi odpowiednimi środkami
czyszczącymi
w celu zapobieżenia polimeryzacji produktu. Może zatkać dysze. Producent i
dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe
przechowywanie, przetwarzanie i użytkowanie produktu.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać opakowanie w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu;
nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Przechowywać w temperaturze od 4°C do 35°C. Po częściowym zużyciu
produktu należy szczelnie zamknąć opakowanie. Nie zamrażać. Nie należy
premiksować ani przechowywać w formie rozcieńczonej. Nie sprzedawać
luzem. Pojemnik nie może zostać ponownie użyty. Nie należy wyrzucać
pustych pojemników do środowiska. Usunąć zgodnie z obowiązującymi
normami.
SADZENIE: Warzywa: czosnek, szparagi, boćwina, buraki, brokuł, kapary,
karczochy, ostrożeń, marchewka, kalafior, brukselka, kapusta, kapusta
włoska, ciecierzyca, ogórek, botwinka, cebula, fasola, fasolka szparagowa,
bób, koper włoski, sałaty (cykoria, cykoria puntarella, rzeżucha, sałata, zielona
sałata awokado, endywia, rukola, roszpunka jadalna, mniszek lekarski),
soczewica, bakłażan, ziemniak, papryka, groch, pomidor, por, kalarepa,
rzodkiewka, szalotka, skorzonera, seler, seler korzeniowy, szpinak, dynia,
cukinia. Uprawy owocowe: actinidia, drzewo morelowe, czereśnia zimowa,
cytrusy (drzewo pomarańczowe, cedr, gorzka pomarańcza, kumkwat,
limonka, cytryna, mandarynka, klementynka, grejpfrut), drzewo nerkowca,
ananas, orzeszki ziemne, kiwi, awokado, babaco, bananowiec, kaki,
kasztanowiec, wiśnia, palma kokosowa, arbuz, palma daktylowa, feijoa, figa,
opuncja, truskawka, kiwano, liczi, drzewo mango, drzewo migdałowe,
mangostan, jabłoń, granat, melon, miszpelnik, orzech laskowy, orzech, orzech
brazylijski, papaja, passiflora, grusza, brzoskwinia i nektarynka, małe owoce
(malina, jagoda, Rubus ulmifolius, czarna porzeczka), orzeszki piniowe,
pistacje, śliwka. Winogrona stołowe i do produkcji wina. Zioła: laur, koper,
bazylia, kolendra, estragon, hyzop lekarski, majeranek, mięta, mirt, oregano,
pietruszka, rozmaryn, szałwia, szafran. Rośliny przemysłowe: owies, orkisz,
pszenica, gryka, kamut, kukurydza, jęczmień, żyto, soja, groszek, tytoń,
słonecznik. Uprawy kwiatowe, rośliny ozdobne, trawniki.
OBCHODZIĆ SIĘ OSTROŻNIE
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i
środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją
użycia. P102 - Chronić przed dziećmi. P270 - Nie jeść,
nie pić i nie palić podczas używania produktu. P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy. WSTRZĄSNĄĆ PRZED UŻYCIEM

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska
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Eco chel-cup EDTA 15

Dla wszystkich upraw z niedoborem miedzi.
Stosuje się go w kuracjach dolistnych przy
pierwszym wystąpieniu niedoboru miedzi (unikać
aplikacji podczas kwitnienia), 2-3 razy w dawce
200-250 g/hl, z przerwą 7-10 dni między
aplikacjami. Stosować do momentu, aż roślina
wróci do zdrowia. Można go również stosować
prewencyjnie, 1-2 razy w dawce 100-150 g/hl.

WŁAŚCIOWŚCI
MIEDŹ (CU), ROZPUSZCZALNA W WODZIE:15%
CAŁKOWITA WSKAŹNIK
SCHELATOWANIA:100%, W TYM MIEDŹ (CU),
CHELATOWANA Z EDTA:15%

Jabłka, gruszkowi i owoce pestkowe:Wspiarcie wypadania liści i przyśpieszenie gojenia
łodyg opadłych liści, po zbiorach należy dolistnie zaaplikować dawkę 200-300 g/hl,
jesienią w szkółkach w dawce 300-600 g/hl rozpuszczonej w co najmniej 1000-1500
litrach wody na hektar.Dawka zmienia się w zależności od odmiany i warunków
sezonowych, które wpływają i opóźniają naturalne opadanie liści.Jeżeli to konieczne
powtórzyć aplikację po 10-15 dniach.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska
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Eco chel-ferr EDDHA 6

Uprawy warzyw 5-10 kg/ha

CHELAT ŻELAZA eddha
Żelazo (Fe) rozpuszczalne w
wodzie 6% chelat żelaza (Fe) z
EDDHA 6% czynnik chelatujący:
EDDHA

Uprawy owoców 10-15 kg/ha

Stosować w sposób miejscowy lub przy użyciu odpowiedniego
sprzętu do aplikacji w grunt (szpadel lub
piki), rozprowadzając na każdą roślinę z objawami chlorozy.
Dla młodych roślin 40-50 g/roślinę (uprawa winorośli
40-60 g/roślinę); dla dojrzałych roślin 60-100 g/roślinę
(uprawa winorośli 100-150 g/roślinę);
w przypadku kwiatów, 1-1,5 kg/1000 m2
Dla upraw przemysłowych, 2-3 kg/ha

Przedział pH zapewniający dobrą
stabilność frakcji schelatowanej:4 – 9
Produkt zatwierdzony do stosowania
w rolnictwie ekologicznym: Chelat
żelaza EDDHA

Mieszalność
Produkt jest mieszalny z innymi preparatami, ale zawsze zaleca się przeprowadzenie
wcześniejszych małych testów w celu sprawdzenia kompatybilności.
Charakterystyka: Preparat na bazie chelatu żelaza EDDHA z wysokim procentem żelaza orto-orto (80%), ze
stabilnym wiązaniem, które w związku z tym trudno się utlenienia. Najlepszy środek chelatujący do
dokorzeniowego wprowadzenia żelaza. Zapobiega i zmniejsza zmianom spowodowanym niedoborem
żelaza. Pobudza roślinę do wytwarzania większej ilości chlorofilu, aby osiągnąć wyższy poziom wydajniejszej
fotosyntezy. Zwiększa tworzenie się suchej masy i węglowodanów w roślinie podczas syntezy cukrów i
białek. Zwiększa produktywność i poprawia cechy jakościowe (kolor, smak itp.).Nie pozostawia pozostałości
w roztworze. CHEL-Ferr 6 jest wchłaniany przez roślinę głównie w pierwszej fazie rozwoju. Aplikacja odbywa
się bezpośrednio do gleby lub podczas fertygacji. Stosowany profilaktyczne na początku wegetacji drzew, a
dla upraw warzyw oraz
kwiatów, po przesadzeniu. W przypadku upraw drzewnych skuteczne są również zabiegi po zbiorze lub pod
koniec cyklu wzrostu (kiwi).W tym przypadku zapas żelazo osadza się w tkance roślinnej przed hibernacją.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska
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ECO Chel FERR EDTA 13

NAWÓZ WE Z
CHELATEM ŻELAZA
(EDTA)
ŻELAZO ROZPUSZCZALNE W WODZIE
13%
ŻELAZO (FE) SCHELATOWANE EDTA 13%
Czynnik chelatujący: EDTA.
Przedział pH gwarantujący dobrą stabilność
mieści się pomiędzy:4-6
Używać wyłącznie w przypadku rzeczywistej
potrzeby. Nie należy przekraczać
wskazanych
dawek. Zatwierdzony dla rolnictwa
organicznego. Surowiec: Chelat żelaza
(EDTA)

Dawkowanie i zastosowanie:
Nawożenie dolistne
Uprawy warzyw: 80-120 g/hl
Uprawy owoców: 100-120 g/hl
Uprawy kwiatów: 80-100 g/hl
Uprawy przemysłowe: 100-150 g/hl
Kiwi: 80-100 g/hl
Cytrusy: 100-120 g/hl

Charakterystyka: Chel Ferr 13 EDTA to przydatna formuła do zwalczania wszelkich
niedoborów żelaza. To zjawisko występuje najczęściej w glebach alkalicznych, z niedoborami
substancji organicznej. Żelazo w roślinie stymuluje proces tworzenia chlorofilu i rozwój
chloroplastów, a także jest ważne dla metabolizmu białka oraz oddychania. Żelazo nie może
zostać wchłonięte przez rośliny z różnych powodów: wyjątkowo duże pokłady wapna,
wysokie pH w glebie, duże ilości fosforu lub manganu w glebie, ściśnięta gleba, stres
wegetatywny lub wodny. Objawy niedoboru żelaza są widoczne na kolorowych liściach, które
wyglądają jak młode liście. Następnie okazuje się, że większość części staje się praktycznie
martwa. W niektórych przypadkach liście mogą całkowicie stracić kolor. Po zastosowaniu
Chel-Ferr 13 liście powracają do normalnego koloru, a rośliny są w stanie zacząć się rozwijać w
ciągu 10-15 dni od użycia.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska
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ECO Chel-man EDTA 13

CHEL-MAN 13% MN EDTA
NAWÓZ WE · CHELAT MANGANU (EDTA)
SKŁAD
MANGAN (MN) ROZPUSZCZALNY W
WODZIE 13% MANGAN (MN) W POSTACI
CHELATU EDTA 13% CZYNNIK
CHELATUJĄCY:EDTA.

Sposób użycia:

Stosować
podczas
fertygacji,
mieszając z innymi substancjami
odżywczymi lub
w przypadku samego niedoboru
manganu w dawce 2-3 kg/ha.Produkt
może być również aplikowany we
wszystkich uprawach dolistnie w
dawce 0,5-1,0
kg/ha.

Przedział pH zapewniający dobrą stabilność
frakcji chelatowej:3-8
ZATWIERDZONY DLA ROLNICTWA
ORGANICZNEGO ZGODNIE Z
ROZPORZĄDZENIEM (WE) Nr 889/2008

Mieszalność
Produkt jest mieszalny z innymi preparatami, ale zaleca się zawsze
przeprowadzać małe testy w celu sprawdzenia kompatybilności.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska
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Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG

15

Eco chel-zinc EDTA 15

NAWÓZ WE Z
CHELATEM CYNKU
(EDTA)
SKŁAD:
CYNK (ZN) ROZPUSZCZALNY W WODZIE
15%
CYNK (ZN) JAKO CHELAT EDTA 15%
CZYNNIK CHELATUJĄCY:EDTA.

5

Przedział pH zapewniający dobrą stabilność
frakcji chelatowej:3-8
ZATWIERDZONY DLA ROLNICTWA
ORGANICZNEGO ZGODNIE Z
ROZPORZĄDZENIEM (WE) Nr 889/2008

Stosować Zinco-Chel 15% Zn EDTA podczas
fertygacji, mieszając z innymi substancjami
odżywczymi, aby uzyskać zbilansowany
roztwór lub uzupełniając sam niedobór
cynku, w dawce 2-3 kg/ha.
Produkt może być również
aplikowany we wszystkich uprawach
dolistnie w dawce 0,5-1,0
kg/ha. Idealny dla upraw
hydroponicznych.

Charakterystyka i zalety
Krystaliczny preparat w proszku na bazie cynku w formie chelatu EDTA.
Leczy i zapobiega chorobom wywołanym niedoborem cynku.
Wzmaga rozwój roślin, ponieważ cynk jest katalizatorem syntezy tryptofanu, ważnego
prekursora aminokwasu kwasu indolo-3-octowego, który jest auksyną, naturalną substancją
regulującą wzrost.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska
Dystrybutor (dystrybutor)

GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg2, 39011 Lana | info@genettieco.com
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Eco enka-phos
NAWÓZ WE

Mieszalność: EnKa Phos jest mieszalny ze zwykłymi środkami ochrony roślin.
Jednakże, w związku z faktem, że nie jest możliwe przewidzenie wszystkich

3-18 Nawóz WE
3% azotu N (całkowita zawartość)
18% K²P potas, rozpuszczalny w wodzie
Produkt zawiera 27% P²O5 w postaci
kwasu fosforowego

nieprzewidzianych okoliczności zaleca się przeprowadzenie testu mieszania z małymi
ilościami produktów przeznaczonych do opryskiwania. W przypadku mieszanin z

nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin należy napełnić strzykawkę do
2/3 wodą i osobno dodać produkty.

Zalecenia dotyczące stosowania (pierwszeństwo mają zalecenia otrzymane podczas
oficjalnej konsultacji) Winogrona do produkcji wina: 2-3 l/ha na 1000 do 2000 l wody/ha
(min. 0,2%): około 2-3 zastosowania
Chmiel: 2-3 l/ha na 1000 do 2000 l wody/ha (min. 0,2%): około 2-3 zastosowania
Uprawy owoców: 2-3 l/ha w 400 do 1000 l wody/ha
Truskawki: Zanurzanie :Korzenie i serca liści 0,3% przez ok. 20 minut. Zabieg
jesienny: Koniec września - połowa października.10 l w 1000 l wody/ha. Ziemniaki,
korniszony, kapusta 3 l/ha, w razie potrzeby 400 do 1000 l wody/ha
Nasiona rzepaku: 2 l/ha w pierwsza aplikacja wiosenna i 2 l/ha w kuracji jesiennej.
Pietruszka: 3l/ha tygodniowo, 2-3 aplikacje na jedno cięcie.
Pod szkłem: podlewanie:2 l/ha z 0,2 - 0,25% roztworem pożywki/m².
Sałata: Przed sadzeniem: Podlać 0,2% pożywką.
14 dni po posadzeniu: 2 razy 2 l/ha w 400 do 600 l wody/ha co 8-10 dni.
Szparagi: Sadzonki: Przed sadzeniem zanurz korzenie w 0,3-0,5% roztworze pożywki na 15 minut.
Cebule: 2,5 l/ha 3-5 razy w odstępach 8-10 dni.
Wskazówki dotyczące zagrożeń: H315 Działa drażniąco na skórę H319 Działa drażniąco na oczy
Wskazówki bezpieczeństwa: P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.P305-P351-P338 W przypadku dostania się do oczu: Dokładnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli jest to możliwe. Nadal płukać.P332 + P313 W przypadku
wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.P337 + P313 W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg2, 39011 Lana |
info@genettieco.com

10L/12,5 KG

17

Eco ferti gold

Fertigold 19-19-19 + Micro.
Nawóz WE
Nawóz NPK 19-19-19 z borem,
miedzią, żelazem, manganem,
molibdenem i cynkiem o niskiej
zawartości chloru.
Skład mieszaniny
Azot (N) ogółem 19% azot (N) azotan
10,5% azot (amon) 8,5% fosfor (P205)
rozpuszczalny w obojętnym
cytrynianie amonu i w wodzie.19%
potas (K2O) rozpuszczalny 19%
bor (B) rozpuszczalny 0,01% chelat
miedzi (Cu) EDTA 0,005% miedź (Cu)
rozpuszczalna 0,005% chelat żelaza
(Fe) EDTA 0,003%
żelazo (Fe) rozpuszczalne 0,003%
chelat manganu (Mn) EDTA 0,01%
manganu (Mn) rozpuszczalny 0,01%
molibden (Mo) rozpuszczalny 0,007%
chelat cynku (Zn) EDTA 0,01%
cynk (Zn) rozpuszczalny 0,01%

Dawka i zastosowanie:

Podczas fertygacji:
Polowe uprawy owocowe, uprawy
przemysłowe i warzywne
50-150 kg/ha na kurację.
Dawki i liczba aplikacji
należy stosować dostosowując do wymogów
upraw, faz fenologicznych
i właściwości gleby.
Mieszalność:
Produkt nie wykazuje żadnych niepożądanych
działań w mieszaninie
z innymi preparatami; jednakże zawsze zaleca
się
przeprowadzenie wcześniejszych małych testów
w celu sprawdzenia kompatybilności.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i
zwierząt. Unikać kontaktu z oczami i skórą.
Nie usuwać do środowiska naturalnego. Nie
sprzedawać luzem.

Czynnik chelatujący dla Cu, Fe, Mn, Zn:
Przedział pH EDTA gwarantujący
STABILNOŚĆ frakcji chelatowej: 3-8.
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com
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25 KG

Eco humiplus 16

Skład substancji
organicznej:16,5%
Proporcja humusowej substancji
organicznej w stosunku do % substancji
organicznej: 89%
Substancja organiczna:96%
Azot organiczny:1%
stosunek C/N:44,5%
Parametr: pH 11 + - 0,5
Ciężar właściwy (przy 20% C) 1,11 kg/l
Skład
5 litrów = 5 kg (gęstość:1 kg/l)

Humiplus 16 to naturalny koncentrat o wysokiej zawartości czystych kwasów

Stosowany
osobno lub w połączeniu z innymi nawozami NPK
i pierwiastkami śladowymi.+ wzmacnia koloidalną
aktywność gleby, przywraca strukturę fizycznochemiczną i wymianę kationów. Pozwala na
lepsze wchłanianie składników odżywczych.+
przenosi substancje organiczne do gleby, a
pożyteczna mikroflora stanowi idealne podłoże
do wzrostu. Regeneruje aktywność
mikrobiologiczną, odżywia i stymuluje
mikroorganizmy występujące w glebie.
NAWÓZ WE
humusowych pozyskiwanych z amerykańskiego leonardytu.

Zastosowanie i dawkowanie
Winogrona stołowe i winogrona do produkcji wina
Początek wzrostu wegetatywnego do początku wzrostu całego cyklu.
2-4 aplikacje: Dolistnie 1-2 kg/ha. Przy fertygacji 15-25 kg/ha.
Uprawy warzywne i przemysłowe
Kilka zastosowań od rozpoczęcia przesadzania do fazy początkowego wzrostu lub przez cały
cykl. Wielokrotnie: Dolistnie 1-2 kg/ha, fertygacja:10-20 kg/ha.
Uprawy szklarniowe: Po zasadzeniu do początkowego wzrostu lub przez cały cykl. Wielokrotne
zastosowanie dolistne 100-200 g/hl. Podczas fertygacji:1-2 kg/1000 m².
Mieszalność
Produkt jest mieszalny z prawie wszystkimi dostępnymi w handlu produktami, z wyjątkiem
miedzi, siarki i olejów mineralnych. Aby nie zniszczyć substancji humusowej należy unikać
mieszania z substancjami bardzo kwaśnymi. Zaleca się wcześniejsze sprawdzenie w celu
potwierdzenia pełnej kompatybilności.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG
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Eco humiplus micro
Kwasy humusowe z chelatowanymi pierwiastkami
śladowymi Fe 4%, Zn 2,5%, Mn 1,5%
Do nawożenia dolistnego oraz nawożenia gleby.
Pierwiastki śladowe odgrywają ważną rolę w elementach
struktury liści, takich jak chlorofil i enzymy kluczowe dla
zdrowia roślin. Niedobór pierwiastków śladowych, cynku,
manganu i żelaza powoduje przebarwienie liści na kolor
żółty oraz hamuje wzrost rośliny. W Humiplus Micro
pierwiastki śladowe są naturalnie chelatowane przez
kwasy humusowe i są bardzo szybko dostępne dla
rośliny. W przypadku niedoboru nawóz ten może bardzo
szybko zareagować i przywrócić roślinie równowagę.
Roślina zwiększa dostępność nawozów poprzez kwasy
humusowe i poprawia jakość gleby. Produkt Humiplus
Micro wzmacnia strukturę komórek i ze względu na
kwasy humusowe lepiej działa na rośliny w glebach
zasadowych. Rośliny będące pod wpływem stresu ze
względu na przesuszenie lub zabiegi ochrony roślin
szybciej się regenerują. Kwasy humusowe są organiczne
i, w przeciwieństwie do syntetycznych chelatów, nie
zawierają soli takich jak EDDHA. Pozostałości
herbicydów i

trucizn w glebie są niższe.
Ekonomiczny i ekologiczny dostawca pierwiastków
śladowych, których większość - Zn, Mn, Fe jest
bezpośrednio pobierania bez konieczności ich konwersji
za pomocą chelatów syntetycznych.
Ze względu na ilość kwasów humusowych i fulwowych
bardzo skuteczny w glebach alkalicznych o mniejszej
zmywalności, z lepszym bilansem wodnym.
Skład
kwasy humusowe: 40%
żelazo chelatowane: 4%
cynk chelatowany: 2,5%
chelatowany mangan:1,5%
rozpuszczalność
w
wodzie:100%
nasycony roztwór:~ 100 g/l
Stabilny zakres pH: 6

Zastosowanie i dawkowanie
Dla wszystkich roślin uprawnych
Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/ Mn, poprawa stanu gleby, wzrost żyzności gleby i wykorzystania nawozów
Zalecana dawka:4-6 kg/ha podzielona na kilka dawek (1 kg/ha) lub przy niedoborze Fe/Zn/Mn
Warzywa w uprawie szklarniowej (pomidory, papryka, bakłażan, ogórki, cukinie)
Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/ Mn, poprawa stanu gleby, wzrost żyzności gleby i wykorzystania nawozów
Zalecana dawka: 6-8 kg/ha podzielony na kilka dawek (1 kg/ha) w sezonie lub przy niedoborze Fe/Zn/Mn
Uprawy owoców (kiwi, owoce cytrusowe, winogrona, owoce pestkowe)
Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/ Mn, poprawa stanu gleby, wzrost żyzności gleby i wykorzystania nawozów
Zalecana dawka:6-8 kg/ha podzielone na kilka dawek (1 kg/ha) lub 100-150 g/drzewo w sezonie lub przy niedoborze Fe/Zn/Mn
Warzywa w uprawie polowej
Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/ Mn, poprawa stanu gleby, wzrost żyzności gleby i wykorzystania nawozów
Zalecana dawka:4-6 kg/ha podzielona na kilka dawek (1 kg/ha) lub przy niedoborze Fe/Zn/Mn
Zboża (pszenica, żyto, jęczmień, owies, kukurydza, ryż itp.), ziemniaki, fasola, orzeszki ziemne
Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/ Mn, poprawa stanu gleby, wzrost żyzności gleby i wykorzystania nawozów
Zalecana dawka:4-6 kg/ha podzielona na kilka dawek (1 kg/ha) lub przy niedoborze Fe/Zn/Mn
Rośliny ozdobne, szkółki, ogrodnictwo krajobrazowe, trawniki (ogólnie)
Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/ Mn, poprawa stanu gleby, wzrost żyzności gleby i wykorzystania nawozów
Zalecana dawka:6-8 kg/ha podzielona na kilka dawek (1 kg/ha) lub przy niedoborze Fe/Zn/Mn
Nawożenie dolistne
Cel: Eliminacja niedoboru Fe/Zn/Mn, zwiększenie wykorzystania nawozów
Zalecana dawka:300 g/1000 l wody co 2-3 tygodnie w sezonie lub w przypadku niedoboru Fe/Zn/Mn
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska
Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5KG
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Ecoup hydro 46
Składnik:46% miedzi (460 g/ g).Chronić przed mrozem.
Zalecenia dotyczące stosowania (pierwszeństwo mają zalecenia
otrzymane podczas oficjalnej konsultacji):Nie wolno przekraczać
3 kg czystej miedzi na hektar rocznie (w uprawach chmielu 4 kg).

Uwagi ogólne: Zaopatrzenie w składniki odżywcze z miedzią, przy niskim poziomie
niedoboru miedzi 0,15 kg/ha, przy średnim niedoborze 0,3 kg/ha, przy dużym
niedoborze 0,5 kg/ha rozpuszczone e 200-400 l wody/ha.
Winogrona do produkcji wina: 0,15 kg/ha - 0,50 kg/ha kilka razy od fazy 3 liści do
zamknięcia gron.Chmiel:0,75 kg/ha - 1,25 kg/ha kilka razy do 7 dni przed zbiorem
(sam lub w mieszance zbiornikowej) w celu zapewnienia wydajności.
Zboża: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha do fazy 32 (osobno lub w mieszance
zbiornikowej) dla zapewnienia odporności, stabilności, wydajności,
jakości ziaren.
Rzepak ozimy: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha raz od fazy 2 liści do stadium pąka w celu
zabezpieczenia wydajności.
Kukurydza, rośliny okopowe, rośliny strączkowe: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha do momentu
zamknięcia uprawy w celu zapewnienia jej wydajności.
Ziemniaki: 0,25 kg/ha - 0,50 kg/ha aż do ostatniego oprysku przeciwko zarazie w celu
zapewnienia wydajności.
Owoce ziarnkowe i pestkowe: 0,20 kg/ha - 0,50 kg/ha w celu zapewnienia
wydajności. Uprawy warzyw (szparagi, ogórki, marchew, cebula): 0,25 kg/ha - 0,50
kg/ha w celu zapewnienia wydajności.
Użytki zielone:1 kg/ha - 1,50 kg/ha w celu zapewnienia odporności i stabilności.

Mieszalność: Eco Hydrocup 460 P jest mieszalny ze zwykłymi środkami ochrony roślin. W związku z faktem, że nie jest możliwe
przewidzenie wszystkich nieprzewidzianych okoliczności zaleca się przeprowadzenie testu mieszania z małymi ilościami produktów
przeznaczonych do natryskiwania.
Utylizacja: Opakowanie, po jego całkowitym opróżnieniu należy zanieść do punktu recyklingu. Nie wykorzystywać ponownie opakowań
do jakichkolwiek innych celów. Odnieść opakowania zawierające jakiekolwiek pozostałości produktu do punktu zbiórki odpadów
problematycznych.

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
ViaGoldegg2, 39011 Lana | info@genettieco.com

UWAGA
Zawiera wodorotlenek miedzi (Indeks nr
029-02-00-3)

10
KG

Nie wyrzucać
pojemnika do
środowiska

PRODUKT PODLEGA UTRACIE MASY

Wdychanie grozi śmiercią. Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne
uszkodzenie oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, długotrwałe skutki
.Unikać wdychania proszku. Nie wyrzucać pojemnika do środowiska. Stosować rękawice
ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić
mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
DO OCZU: Dokładnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Produkt/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.

21

Eco kaolin 100

zmniejsza uszkodzenia spowodowane przez promieniowanie
słoneczne,
zmniejsza zapotrzebowanie rośliny na wodę
zapobiega szkodliwym działaniom owadów, grzybów i pleśni.
PRODUKT PRZEZNACZONY DO WOLNEJ
SPRZEDAŻY
REWITALIZUJE I WZMACNIA NATURALNE
MECHANIZMY OBRONNE ROŚLIN
Kaolin jest produktem odwadniającym,
pokrywającym warzywo patyną, która
przeciwdziała efektowi cieplnemu, znacznie
redukując okres zwilżania powierzchni roślin.
Produkt ma również pośredni wpływ na
rozwój fitofagicznych owadów i chorób
grzybowych.

20

BIO

SKŁAD:
100% mączki skalnej.
Produkt uzyskiwany z
mechanicznego frezowania
kaolinu, bez zanieczyszczeń
DAWKOWANIE I SPOSÓB STOSOWANIA
Równomierny oprysk roślinności za
pomocą wodnej zawiesiny o stężeniu
2,5-4 kg/hl

Środki ostrożności:
Kaolin Plus jest produktem naturalnym, nieszkodliwym dla ludzi, zwierząt i
pożytecznych owadów. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym,
chłodnym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Przechowywać z dala od światła i
w temperaturze od 5°C do 40°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. W związku z
faktem, że produkt składa się z mączki skalnej dodanej do wody, może być on
stosowany w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z rozporządzeniami WE 834/2007 i
889/2008

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Dystrybutor:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG
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Eco Foam-free

Produkt zapobiega tworzeniu się piany
Charakterystyka:
Jest to produkt oparty na oleju
silikonowym stosowanym do usuwania
piany powstałej podczas przygotowywania
roztworów wodnych. Silikony zawarte we
Flippy są w stanie skutecznie
współpracować z cząsteczkami wody,
zmieniając na poziomie chemicznym
związki powodujące tworzenie się piany,
dzięki czemu zjawisko to jest zwalczane, a
piana jest szybko usuwana.

Dawkowanie i instrukcja użycia: Dodaj
odpowiednią ilość do roztworu wodnego.
Zaleca się dodanie 15 ml do 1000 l wody.
Dzięki specjalnemu dozownikowi można
powoli dodawać produkt, aż do
całkowitego
rozpuszczenia
piany,
jednocześnie sprawdzając czy piana
została usunięta.

Ważne wskazówki:
Wstrząsnąć produktem przed użyciem. Unikać wystawiania produktu na działanie
temperatur poniżej 0 ° C.
Kompatybilność:
Produkt jest kompatybilny z roztworami
wodnymi. Nie wyrzucać pustych opakowań do
środowiska.
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com
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250 ml

Eco Sulfo Cup 20

NAWÓZ WE
Mieszanina mikroelementów boru (B) (sodu) i
(siarczanu) miedzi (Cu)
Rozpuszczalny w wodzie bor (B)...........0,2%
Rozpuszczalna w wodzie miedź (Cu).........20%
Do używania wyłącznie w przypadku uzasadnionej
potrzeby. Nie należy przekraczać odpowiednich
dawek
DOZWOLONY W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM
Surowiec: boran sodu, sól miedzi (siarczan)

PRODUKT PRZEZNACZONY DO
WOLNEJ SPRZEDAŻY

Produkt powinien być stosowany do nawożenia dolistnego. UPRAWY
OWOCOWE (JABŁKO, GRUSZKA, BRZOSKWINIA, CZEREŚNIA,
MORELA, ŚLIWKA)
I WINOGRONA: użyć 2,8

- 3,3 kg/ha rozpuszczone w
500-700 litrach wody.
Oliwki: stosować 3,5 - 4,0 kg/ha rozpuszczone w
500-700 litrach wody.
TRUSKAWKA I UPRAWY WARZYW, W TYM KOPER WŁOSKI:

użyć 2,5 - 3,5 kg/ha rozpuszczone w 500-700 litrach
wody. UPRAWY POLOWE (BURAKI, ZBOŻA, RYŻ, TYTOŃ):
użyć 2,0 - 4,0 kg/ha rozpuszczone w 400-600 litrach
wody NIE STOSOWAĆ PODCZAS KWITNIENIA
Nie mieszać z produktami o odczynie zasadowym.
Przed zmieszaniem ze środkami ochrony roślin lub
nawozami należy przeprowadzić test
kompatybilności.

Bor i miedź są pierwiastkami niezbędnymi do życia wszystkich roślin i często brakuje ich we
włoskich glebach. Bor jest niezbędny do kiełkowania pyłków, do tworzenia kwiatów, owoców i
korzeni, do transportu węglowodanów w roślinach i do wchłaniania kationów, zwłaszcza
wapnia. Niedobory są częste, przede wszystkim w glebach alkalicznych i/lub pozbawionych
materii organicznej. Miedź ma głównie funkcje katalityczne i bierze aktywny udział w
procesach redoks, a także jest składnikiem ważnych enzymów. Rośliny z niedoborem boru
i/lub miedzi są bardziej wrażliwe na ataki pasożytów.

UWAGA
Zawiera pięciowodny siarczan miedzi
(numer indeksu 029-023-00-4)
Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W
PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI:
płukać dokładnie przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nie usuwać do środowiska
naturalnego.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA, któremu towarzyszy złe
samopoczucie: skontaktować się z OŚRODKIEM KONTROLI ZATRUĆ lub
lekarzem.
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com
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Eco Tecno Cup 6

Nawóz WE
Hydrolizowany siarczan miedzi
Używać wyłącznie w przypadku rzeczywistej
potrzeby
Nie należy przekraczać wskazanej dawki
Składnik aktywny zatwierdzony do użytku w
rolnictwie ekologicznym: Siarczan miedzi
Mieszalność:
Nie mieszać z produktami o odczynie
zasadowym.
Przed zmieszaniem ze środkami ochrony roślin
lub nawozami należy przeprowadzić test
kompatybilności.

Dawkowanie i zastosowanie:
Produkt stosowany do nawożenia dolistnego upraw drzew owocowych (jabłko,
gruszka, brzoskwinia, wiśnia, morela, winogrona stołowe,

migdały i winogrona do produkcji wina: użyć 1 - 1,4 kg/ha
rozpuszczone w 500-700 litrach wody.
Oliwki: użyć 1,2 - 1,8 kg/ha rozpuszczone w 500-700 litrach
wody.
Truskawki i uprawy warzywne, w tym koper włoski: użyć
1,3-1,9 kg/ha
rozpuszczone w 500-700 litrach wody.
Uprawy polowe (buraki, zboża, ryż, tytoń):użyć 0,7 - 1,2 kg/ha
rozpuszczone w 400-600 litrach wody. Nie stosować podczas
kwitnienia.

NIE STOSOWAĆ PODCZAS KWITNIENIA.
Miedź jest ważna dla życia roślin, głównie ze względu na funkcje katalityczne, a jej rola w metabolizmie roślin
jest często komplementarna do żelaza. Jest to pierwiastek, który aktywnie uczestniczy w zjawisku
oksyredukcji, a także w tworzeniu ważnych enzymów, takich jak fenolaza (oksydaza mono- i polifenolowa),
laktaza i oksydaza kwasu askorbinowego. Pełni również ważną rolę w syntezie chlorofilu i bierze udział w
stymulowaniu naturalnej obrony roślin przed pasożytami. Niedobór miedzi jest zauważalny dzięki
rozjaśnieniu i powstawaniu plam na liściach.

Uwaga
Zawiera: Pentahydrat siarczanu miedzi (nr indeksu 029-023-00-4)
Działa toksycznie po połknięciu. Powoduje uszkodzenie oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. W razie potrzeby zdjąć soczewki kontaktowe i nadal
płukać. Nie usuwać do środowiska naturalnego. Odzież ochronna
Rękawice chroniące oczy i twarz. W przypadku połknięcia, któremu
towarzyszy złe samopoczucie: skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruć
lub lekarzem.

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

12 L - 10 KG

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767
Via Goldegg2, 39011 Lana | info@genettieco.com
Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via
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12 L - 10 KG

Eco Neo cal 560 (it belongs to page 26)

NAWÓZ WE
ZAWIESINA WAPIENNA Z MANGANEM I
CYNKIEM
Zawiera:
- 32,5% węglanu wapnia
- 0,5% siarczanu manganu
- 1,5% siarczanu cynku
ZATWIERDZONY DLA ROLNICTWA
ORGANICZNEGO
Składniki: Zawiesina wapienna w postaci
naturalnej, sól manganowa, sól cynku.

Neo Cal 560 z wysoką zawartością wapnia
zapobiega wszelkim zaburzeniom równowagi
fizjologicznej i odżywczej owoców i warzyw.
Neo Cal 560 zwiększa wielkość owoców, ich trwałość,
poprawia ich podatność transportową.Wysoką
skuteczność Neo Cal 560 gwarantuje dokładny dobór
składników odżywczych,
jakość i specjalne przetwarzanie.

.
OWOCE PESTKOWE - Dawka: 5 l/ha - Maksymalne stężenie: minimalna objętość wody 500 l/ha - Okres: do 5
zastosowań, począwszy od brązowienia owocolistków (Gf) i co 10-15 dni podczas fazy wzrostu owoców. Uwaga: Nie
zaleca się stosowania go w ostatnim miesiącu przed zbiorem, ponieważ może pozostawić biały osad na owocach i
liściach.
OWOCE CYTRUSOWE - Dawka: 5 l/ ha - Maksymalne stężenie: minimalna objętość wody 1000 l/ha - Okres:3
zastosowania przed kwitnieniem, bezpośrednio po otwarciu i podczas fazy powiększania owoców.
WINOGRONA (do produkcji wina) - Dawka: 5 l/ha - Maksymalne stężenie: minimalna objętość wody 200 l/ha - Okres:
co najmniej 4 zabiegi o objętości 5 l/ha podczas kształtowania się owoców, zamknięcia gron, rozpoczęcia dojrzewania i
15 dni później; skieruj strumień na grona (produkt nie polecany do stosowania na winogrona stołowe, ponieważ może
pozostawić osad)
POLNE UPRAWY PRZEMYSŁOWE (marchew, itp.) - Dawka: 5 l/ha - Maksymalne stężenie: minimalna objętość wody
150-200 l/ha - Faza: powtarzane aplikacje od fazy 4-6 liści w odstępach 15 dni.
Forma węglanu wapnia zawarta w Actiflow Ca560 może pozostawić białawy osad na owocach, dlatego należy unikać
używania go na winogronach stołowych. Można używać na jabłkach jeśli są one myte po zbiorze.

25

This is page 26:
Uprawy owocowe:Dawkowanie:3-4 l/ha: Najwyższe stężenie: Objętość wody co najmniej 300 l/ha.
Okres: Stosować co 7-10 dni po kwitnieniu, do jednego miesiąca przed zbiorem. Przeprowadzić co najmniej 5 aplikacji.
Owoce pestkowe: Dawkowanie: 5 l/ha Maksymalne stężenie: Objętość wody min. 500 l/ha. Okres: do 5 zabiegów,
począwszy od brązowienia, a w fazie wzrostu owoców co 10-15
dni. Nie zaleca się stosowania go w ostatnim miesiącu przed zbiorem, ponieważ może pozostawiać białą patynę na owocach i
liściach.
Warzywa:5 l/ha: Najwyższe stężenie: Objętość wody min. 1000 l/ha.Okres:3 zastosowania przed
kwitnieniem, bezpośrednio po kwitnieniu i podczas fazy wzrostu owoców.
Winogrona do produkcji wina: Dawkowanie: Najwyższe stężenie: Objętość wody min. 200 l/ha. Okres: Co najmniej
4 zabiegi z 5 l/ha od początku, przed zamknięciem gron, na początku brązowienia i 15 dni później, należy kierować dysze na
winogrona.(Nie zaleca się stosowania na winogronach stołowych, ponieważ może pozostawić osad.)
Uprawy przemysłowe na otwartych polach (marchew, itp.) Dawka:5 l/ha Maksymalne stężenie: Objętość wody min. 150-200
l/ha. Faza: Powtarzać zabieg od fazy 4-6 liści w odstępach co 15 dni.

Postać węglanu wapnia zawarta w NeoCal 560 może pozostawiać białą powłokę na owocach, dlatego nie należy
używać produktu do winogron stołowych. Można używać na jabłkach jeśli są one myte po zbiorze.

Praktyczne zalecenia dotyczące przygotowania mieszaniny opryskowej.
Aby uzyskać optymalny efekt, należy użyć wystarczającej ilości wody na hektar, aby równomiernie spryskać roślinę, nie powodując
kapania.
Zaleca się przeprowadzanie zabiegu w temperaturze od 6 do 25°C.
Przed użyciem włącz mieszadło lub mieszalnik, aby uzyskać jednorodną mieszankę opryskową. Dodaj produkt kiedy beczka
będzie do połowy napełniona wodą. Umyj pojemnik dwa razy. W przypadku mieszania z innymi produktami należy zawsze
wykonać test i wylać produkt po dodaniu sproszkowanych produktów.

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16

Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com
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Fosfogen
Płynny nawóz
SKŁADAJĄCY SIĘ Z FOSFORU, EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH, MIKROELEMENTÓW I ELEMENTÓW ŚLADOWYCH.
Działanie rozruchowe z szybką absorpcją fosforu. Z kwasowym pH. Wydłuża cykl limfatyczny rośliny i aktywuje
naturalne fitoaleksyny.
CHARAKTERYSTYKA I WŁAŚCIWOŚCI
Fosfogen jest płynnym nawozem zawierającym związki chemiczne fosforu, cynku, manganu i potasu. Mają one
tę zaletę, że charakteryzują się większą trwałością w glebie i większą przyswajalność w liściach, nawet
w niższych temperaturach. Organiczny składnik roślin przyczyniający się do oszczędzania energii
wydatkowanej przez rośliny w procesie fosforanowania.
• Szybka absorpcja fosforu
• Niższa dawka
• Większa odporność na buforowanie
• Źródło energii dla roślin
Fosfogen jest w stanie przeprowadzić szybkie korekty niedoborów nawet w poważnych przypadkach. Szybki pobór
fosforu przez błonę komórkową korzeni. Działanie rozszerzające, a w konsekwencji lepsze przyswajanie fosforu i
innych składników odżywczych.
Lepszy rozwój wegetatywny, kwitnienie, dojrzewanie.
Pozwala na migrację składników odżywczych do naczyń rośliny, nawet przy zaburzeniach przepływu limfy,
uwydatnionych przez nieprawidłowości fizjologiczne.
Polepsza zaopatrzenie rośliny w składniki odżywcze i gwarantuje wyższą produkcję. Unikalna formuła gwarantuje
wysoką kompatybilność i szybką asymilację w tkankach roślinnych, dzięki niskiej masie cząsteczkowej i wartości
pH podobnej do komórek. Aktywuje naturalne mechanizmy obronne dzięki działaniu biologicznej ochrony przed
stresem i zmianami środowiskowymi. Produkt jest wchłaniany przez liście i korzenie i pozostaje w strefie
korzeniowej przez około 2 tygodnie.
SKŁAD:
Kwas fosforowy p/p
rozpuszczalny w wodzie 25%
tlenek potasu
rozpuszczalny w wodzie 5%
cynk (Zn)
rozpuszczalny w wodzie 0,1%
miedź (Cu)
rozpuszczalna w wodzie 0,1%
mangan (Mn)
rozpuszczalny w wodzie 0,1%
węgiel (C)
pochodzenia biologicznego 3%
APLIKACJE I DAWKOWANIE:
Uprawa

Okres stosowania

Nawożenie dolistne
Uprawy owocowe

Fertygacja
Początek pączkowania lub przesadzanie 1-2,5 kg/ha 5-25 kg/ha

Dawki

25

śliwki, morele, czereśnie,
małe owoce, truskawki,
kiwi.

gruszki, jabłka, brzoskwinie, przez cały cykl produkcyjny 5-6 razy

cytrusy, oliwki
winogrona stołowe i
winogronaprzemysłowe
do produkcji
Warzywa
wina.

Początek pączkowania, faza
poprzedzająca kwitnienie

Warzywa w uprawie
polowej i przemysłowej

Po przesadzeniu, faza
poprzedzająca kwitnienie

Uprawy szklarniowe

Po przesadzeniu, faza
poprzedzająca kwitnienie

Producent:
Genetti ECO vGmbH | Goldeggstraße 2 | I-39011 Lana (BZ) | info@genettieco.com
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1-3,5 kg/ha

10 - 25 kg/ha

2-3,5 kg/ha

5-25 kg/ha

0,5-1,5 kg/ha

1-1,5 kg/1000m²

It belongs to page 30

SORB WATER: Chroni rośliny przed nadmiarem
wody, chroni korzenie, zapobiega gniciu
Oszczędzanie zasobów wodnych, lepsze
wykorzystanie wody deszczowej, która jest
zatrzymywana przez mikrożel w glebie, co
pozwala uniknąć bezużytecznego rozpraszania
pod powierzchnią gleby (zawsze odnosi się do
ilości produktu w glebie) Oszczędności czasu
spędzanego na nawadnianiu (czas pomiędzy
nawadniania wydłuża się)
Zatrzymuje składniki odżywcze w pobliżu
korzenia i zapobiega wypłukiwaniu składników
odżywczych z gleby
Zatrzymuje wodę w pobliżu korzenia i uwalnia ją
zgodnie z potrzebami rośliny
Średnio i długookresowo chroni roślinę przed
długimi okresami suszy, intensywnego ciepła a
także problemami z nawadnianiem. Sposób
użycia: współczynnik absorpcji od 1 do 10 razy,
100 ml SORB WATER to 1 litr wchłoniętej wody,
posypać glebę w pobliżu łodygi preparatem w

Chroni rośliny przed nadmiarem wody, && Oszczędza zasoby wodne. Zatrzymuje wodę w
pobliżu korzenia i uwalnia ją zgodnie z potrzebami rośliny. Średniookresowo chroni roślinę
przed długimi okresami suszy, wysoką temperaturą lub nadmiernym nawodnieniem

ilości 1 drewnianej łyżki; można go również
zakopać i zmieszać z glebą. && && [Tekst
źródłowy nie ma sensu; Użyłem także symbolu i
gdzie indziej, gdzie tekst źródłowy nie był
zrozumiały...]
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM
DLA DZIECI.

Producent:
Genetti ECO vGmbH
Goldeggstr.2
39011 Lana
info@genetti.it

Partia nr 3817

25

GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg2, 39011 Lana | info@genettieco.com
24

EG-DÜNGEMITTEL
Schnitt; Wassermenge min 200 l

Nawóz WE
cięcie; min. ilość wody 200 l

Biała tabela:

Achtung!
Sicherheitsangaben:
H315 Verursacht Hautreizungen
P 264 Sorgfältig nach dem Gebrauch abwaschen.
P280 Schutzkleidung wie SchutzhandschuheGesichtsschutz /
Augenschutz verwenden
P302 +352 Im Falle von Hautkontakt:Sorgfältig mit Wasser und Seife
abwaschen.
P321 Spezielle Behandlung nicht notwendig.
P332 + P313 Im Falle von Hautreizung einen Arzt kontaktieren.
P362 Die Kleidung ausziehen gut waschen bevor sie wieder verwendet
wird.

Sulfon-SC-700 jest płynnym nawozem
WE do szybkiego dolistnego
dostarczania S dla uprawy rolnych
Skład: Siarka całkowita:50% siarki (700 g/l S)
Ciężar właściwy:1 litr - 1,41 - 1,45 kg
Wartość pH:4,5 - 6,5
Formulacja: Koncentrat zawiesin (SC)
Skuteczność:
Aby wytworzyć białka, roślina wymaga 1 g siarki na 7 g azotu. Podawanie dawek N bez
wystarczającej ilości siarki zakłóca układ odpornościowy roślin i sprzyja rozwojowi chorób
grzybiczych i szkodników. Siarka jest łatwo wymywana z gleby i jest bardzo słabo przyswajana
w przypadku zimna, deszczu, suszy, zagęszczenia gleby, niekorzystnych wartości pH i słabej
penetracji korzeni rośliny. Bezpieczną alternatywą jest dostarczanie jej przez liście.
Sulfon SC-700 ma następujące zalety:
- Bardzo drobne cząstki, a co za tym idzie szybkie wchłanianie
- Płynna forma, dlatego jest bezpyłowy i łatwy w obsłudze
- Wysoce skoncentrowany, ekonomiczny i wydajny
Kontakt:

Genetti Eco v.GmbH
Goldeggstr.2-a
39011 Lana (I)
info@genettieco.com

Skład: 10

kg

Uwaga
Informacja dotyczące bezpieczeństwa:
H315:Działa drażniąco na skórę
P264:Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280:Używać odzież ochronną, taką jak rękawiczki/ochrona
twarzy/ochrona oczu
P302 +352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dokładnie ręce wodą
i mydłem.
P321 Specjalne traktowanie nie jest konieczne.
P332 + P313 - W przypadku podrażnienia skóry należy skonsultować
się z lekarzem.
P362 Zdejmij ubrania i dokładnie je wypierz przed ponownym użyciem

Zastosowanie i dawkowanie
Sulfon SC-700 łatwo rozpuszcza się w wodzie i nanosi się go w formie sprayu do ochrony roślin. Można łączyć go z
pestycydami i nawozami dolistnymi, a jego tolerancja co do zasady jest bardzo dobra. Jednakże przed użyciem zaleca się
przeprowadzenie próby mieszania. Mieszanie AHL i preparatów silnie solnych zazwyczaj nie jest zalecane.
Dla wszystkich upraw:2 - 10 l/ha do stosowania dolistnego rozpuszczone w co
najmniej 300 l /ha wody. Do aplikacji opryskiwaczem plecakowym 0,2 - 1%.
Owoce ziarnkowe:2 - 4 l/ha po kwitnieniu do czerwca, owoce (dla odmian wrażliwych na mróz, tylko po
osiągnięciu wielkości orzecha włoskiego, ale nie w przypadku odmian wrażliwych na siarkę)
Winogrona stołowe: Wielokrotne zastosowanie 3 - 4 l/ha od fazy 3 liści do zamknięcia gron
Winogrona do produkcji wina: Wielokrotne zastosowanie 3 - 4 l/ha od fazy 3 liści do zamknięcia gron
Zboża:1 - 2 razy 3 - 5 l/ha od początku krzewienia

Kukurydza:5 l/ha między fazą 4- i 10-ciu liści:
Nasiona rzepaku: 1 - 2 razy 5 - 10 l/ha od fazy 6 liści do rozpoczęcia
kwitnienia
Rośliny strączkowe: 1 - 2 razy 5 - 10 l/ha od fazy 6 liści do rozpoczęcia
kwitnienia
Chmiel: W razie potrzeby aplikacja wielokrotna 0,2-0,4%
Burak cukrowy, rośliny strączkowe, odmiany kapusty:5 l/ha w fazie 4-6 liści; w przypadku, gdy niedobór jest od
umiarkowanego do ciężkiego, powtórzyć aplikację po 10-14 dniach; min. ilość wody 300 l.
Marchew, cebula, por:5 l/ha przy wysokości rośliny ok. 15 cm, w przypadku, gdy niedobór jest od umiarkowanego do
ciężkiego, powtórzyć aplikację po 10-14 dniach; min. ilość wody 300 l
Ziemniaki:5 l/ha około 1 do 4 tygodni po wschodzie; w przypadku, gdy niedobór jest od umiarkowanego do ciężkiego,
powtórzyć aplikację po 10-14 dniach
: min. ilość wody 300 l
Uwaga
Pastwisko: Zastosowanie 5 - 10
H315
Działa drażniąco na skórę
Informacja dotyczące
l/ha na początku lata; okres
P
264
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
bezpieczeństwa:
oczekiwania na wypas 3 tygodnie;
P280
Używać odzież ochronną, taką jak rękawiczki/ochrona twarzy/ochrona oczu
NAWÓZ WE Ilość wody min. 200
P302 l+352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dokładnie ręce wodą i mydłem.P321
Pastwisko:
Produkcja
5 -lub
10 2-gim
l/ha
Specjalne traktowanie nie jest konieczne.
2
tygodnie przed
1-szym

cięcie; min. ilość wody 20

GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg2, 39011 Lana | info@genettieco.com
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P332 + P313 - W przypadku podrażnienia skóry należy skonsultować się z lekarzem.
P362 Zdejmij ubrania i dobrze je wypierz przed ponownym użyciem.
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Eco harp-x

HARP-X
FIZJOAKTYWATOR DO
POPRAWY WYDAJNOŚCI I
JAKOŚCI UPRAW POPRZEZ
PRZYSPIESZENIE
FOTOSYNTEZY
FIZJOAKTY
WATOR:3,3
0% (3,3
g/lt)
Wygląd:
brązowy
gęstość:1,1
4 g/ml
pH:6

Sposób użycia: POMIDORY
PRZEMYSŁOWE.
120ml/hl przy sadzeniu i 3-5 razy w
sezonie w odstępach 10-15 dni UPRAWY
POLOWE 120ml/hl
po zasadzeniu lub w sytuacjach awaryjnych
Dla wszystkich rodzajów owoców: Jabłka,
gruszki, kiwi, czereśnie, morele
Dla wszystkich rodzajów zbóż, warzyw i
winogron w sezonie 5-7 razy po fazie
pączkowania i w sytuacjach awaryjnych w
dawce 120 ml/hl lub 1,2 litra/ha.

HARP-X Zwiększa wielkość plonów i działa w

sposób fizjologiczny poprzez stymulację w
celu utrzymania wysokiego standardu jakości
nawet w przypadku upraw zniszczonych z
powodu stresu abiotycznego lub przez
szkodniki. Harp-X działa fizjologicznie,
stymulując siłę roślin.
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com 5 KG
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Taene
con
3
34

WYGLĄD:
SKŁAD:
SUBSTANCJA SUCHA:
Substancja aktywna:
ekstrahowana fizycznie

SUBSTANCJA NATURALNEGO
POCHODZENIA, KTÓRA
CHRONI PRZED STRESEM
BIOTYCZNYM I ABIOTYCZNYM

skoncentrowany ciemny brązowy płyn
EKSTRAKT GARBNIKÓW 34% (p/p)
46% p/p)
Wyciąg z drewna kasztanowego

Funkcja agronomiczna i rodzaj działania: Działa, aby wzmocnić roślinę i pobudzić układ
odpornościowy, wzmacniając metabolizm i mechaniczną samoobronę.
Dawka i zastosowanie: Od 5-10 litrów/ha (500-1000 litrów/ha).
Jest zalecany we wszystkich fazach fenologicznych z wyjątkiem kwitnienia. Wstrząsnąć przed użyciem. Do
użytku dolistnego oraz
dokorzeniowego. Środki ostrożności: Nie trzeba podejmować większych środków ostrożności poza stosowaniem się do
dawki, wskazań i sposobu stosowania.
Przed użyciem na uprawach należy wykonać test.
Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu i zużyć w ciągu 2 lat .Chronić przed dziećmi Przechowywać w
suchym, świeżym pomieszczeniu w nieuszkodzonym opakowaniu.
Nie wyrzucać pojemnika do środowiska.

Producent:
GENETTI ECO S.R.L.S.- 01767/16
Via Goldegg 2, 39011 Lana | info@genettieco.com

5 KG
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Frostaid candle antifrost
Zastosowanie
Aktywne systemy ogrzewania pchroniące przed zmrożeniem gleby,
odpowiednie dla winnic i sadów
Świece przeciwzamarzaniowe chronią winnice i wszelkiego rodzaju rośliny
owocowe przed mrozem.

Zmiana klimatu i wzrost temperatury powodują zwiększone ryzyko wystąpienia
późnych przymrozków w rolnictwie.

Świeca 8 godzin
Świeca 14 godzin
Aktywna metoda ogrzewania gleby była testowana przez dziesięciolecia w
obszarach narażonych na to zjawisko.
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WaterStopBarrier
Przeciw wszelkiego rodzaju powodziom itp.
Ten worek ma moc ssania do 25 l wody i jest gotowy do użycia w ciągu 3 minut.
Dlaczego warto wybrać Water Barrier:
1. Worek waży mniej niż 800 g.
2. Jego niewielkie wymiary w stanie suchym pozwalają na łatwe
przechowywanie.
3 Gotowy do użycia w 3 minuty
4 Mocny: Podwójnie złożony jest bardzo wytrzymały
5 Transport: Rozmiar i waga pozwalają na łatwe transportowanie
dużych ilości worków.
6 Sposób użycia: Worki umożliwiają łatwe i szybkie przygotowanie nawet
gdy czyni to jedna osoba.
7. Rozmiar: Po napełnieniu rozmiar worka wynosi około
20-25 kg i 40x70x16 cm.
8. Ponowne wykorzystanie
W okresie 3 miesięcy po użyciu worki Water Barrier ulegają odwodnieniu i
powracają do swojego pierwotnego rozmiaru i mogą zostać ponownie użyte,
nawet do 4-5 razy. Wewnętrzny materiał nie jest szkodliwy i ulega degradacji w
100%.
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cleaneco
Przyjazny dla
środowiska działający
cuda środek czyszczący
o 10-krotnym działaniu
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UWAGA
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