
Nie zapomnij przed zimą ! 

Zwiększ odporność na mróz Twoich zbóż i rzepaku ! 

Herbagreen tylko 0,6kg / ha przed zimą i będzie wyższy plon. 

 

To się opłaca i zdaje egzamin w ochronie roślin. 

 

Sprawdzony produkt w służbie polskiemu rolnictwu. 
Zaopatruje rośliny w wapń, krzem, tytan i inne pierwiastki 

 
 

Skład: Tlenek wapnia (CaO) – 36,7%; dwutlenek krzemu (SiO2) – 17,0%; trójtlenek żelaza (Fe2O3) – 3,4%; tlenek 
magnezu (MgO) – 2,4%; dwutlenek tytanu (TiO2) – 0,5%; tlenek potasu (K2O) – 0,5%; tlenek sodu (Na2O) – 0,5%; 
trójtlenek siarki (SO3) – 0,4%; pięciotlenek fosforu (P2O5) – 0,5%; tlenek manganu (MnO) – 0,1% oraz śladowe ilości boru 
(1), kobaltu (13), miedzi (26), cynku (34) mg/kg s.m. i inne. 
 
Charakterystyka produktu: 
HERBAGREEN® to najnowszej generacji kompleksowy nawóz dolistny powstający z naturalnych minerałów w 
zaawansowanej technologii turbinowej. Przeznaczony do dokarmiania, stymulacji i podnoszenia odporności roślin w 
uprawach polowych i pod osłonami. Zaopatruje rośliny w wysoko-przyswajalne i nietoksyczne formy wapnia, krzemu, 
magnezu, żelaza, tytanu, manganu i innych pierwiastków. Indukuje odporność i detoksykuje podnosząc zawartość 
przeciwutleniaczy w soku komórkowym. Zmniejsza podatność roślin na ataki agrofagów. Przyspiesza usuwanie środków 
ochrony roślin, nawozów i metali ciężkich po przedawkowaniu lub/i zatruciu. 
Stymuluje fotosyntezę wprowadzając dodatkowy CO2 do przestrzeni międzykomórkowych. 
Zastosowanie Herbagreen® powoduje nast ępujące efekty: 

� Podwyższa tolerancję roślin na stresy związane z niedoborem wody, przymrozkami i upałami 
� Podwyższa zawartość suchej masy, cukrów, witamin, flawonoidów, fitosteroli, wydłuża długość przechowywania 

płodów 
� Zwiększa biomasę i poprawia wyrównanie plonów 
� Podnosi odporność roślin na choroby grzybowe i szkodniki, opóźnia infekcję oraz jej intensywność 
� Poprawia witalność roślin 
� Poprawia pobieranie składników pokarmowych, szczególnie w sytuacji problemów z ustabilizowaniem pH gleby 

 
 
Opakowania: kartonik 1 kg, worek 10 kg, 
Nawóz zalecany do upraw ekologicznych na podstawie Świadectwa kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym NE/137/2011 wydanym przez IUNG Puławy. 

 
 

  
    



Zaleceny w uprawie: zbóż, rzepaku, ziemniaków, kukurydzy, buraka 
cukrowego i pastewnego, warzyw, owoców itd. 

 
 

Ogólne zasady stosowania   

 
 
 

Zabiegi wykonujemy wypłukanym opryskiwaczem, zawsze indywidualnie,   

osobno nie mieszając z żadnymi innymi środkami.    

Ponieważ Herbagreen jest mieszaniną minerałów, najpierw należy   

rozmieszać go w ilości ok. 10L.    

Następnie wlewamy tak uzyskaną zawiesinę do opryskiwacza.  
Podczas zabiegu mieszadło opryskiwacza cały czas pracuje.  

Ilość cieczy na 1ha - 200L     

W okresie wiosenno-letnim zabieg wykonywać najlepiej rano  

lub pod wieczór, nigdy nie wykonujemy go w upale.    

Jesienią zabieg wykonujemy zanim temperatura spadnie poniżej 10°C  
        

NA JESIEŃ       

Jesienią jest to zawsze ostatni zabieg przygotowujący roślinę do przezimowania 
Oprysk jesienny w ilości 0,6kg / ha w ilości 200-300L   

Wykonujemy go przy temperaturze nie mniejszej niż 10-12°C, jako ostatni zabieg przed zimą.   
 
 
Po porażeniach roślin (wymarznięcie, przymrozki, porażenie środkiem chemicznym, stres cieplny itp) 
należy zwiększyć ilość oprysków do 4-5, co 3-5 dni,  lecz przy mniejszej ilości 0,4kg/ha w 200l wody 
 
        
Wszystkie zabiegi agrotechniczne, jakie stosowaliśmy dotychczas na swoich polach, wykonujemy nadal. 
Nie ograniczamy stosowania pozostałych nawozów i środków ochrony roślin.  
Oprysk Herbagreen jest opryskiem dodatkowym. 
Stosując pierwszy raz na swoich polach pozostawiamy tzw. pas kontrolny nie opryskany,  
po to, aby zauważyć efekty stosowania podczas zbiorów. (większa ilość i wyższa jakość) 

 

 


