
Uprawy ogrodnicze

Poprawia wigor roślin i jakość plonu

Mineralny nawóz dolistny z krzemem. Unikalna formulacja Si w po-
łączeniu z innowacyjnym kompleksem wsparcia mikroelementów 
(Si-complex) zwiększa wigor roślin oraz poprawia wydajność foto-
syntezy. Systematyczne stosowanie Herbagreen® zapewnia uzyska-
nie plonu o najwyższych parametrach jakościowych.

    Zwiększa jędrność owoców i warzyw

    Wyrównuje plon

    Poprawia dorastanie i wybarwienie owoców

    Zwiększa zawartość suchej masy i ekstraktu

    Podnosi odporność roślin na choroby  
grzybowe i szkodniki 

Zawiera unikalną kompozycję mikro- i makroelementów (Si-complex)

Si

complex

SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE: 

Dwutlenek krzemu (SiO₂) 14,3%

Tlenek wapnia (CaO) 38,3%
Żelazo (Fe) 3,1%
Tlenek magnezu (MgO) 2,1%
Trójtlenek siarki (SO₃) 0,5%
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) 0,1%
Tlenek potasu (K₂O) 0,1%
Sód (Na) 0,04%
Cynk (Zn) 0,002%

FORMA: proszek  
do sporządzenia  
zawiesiny koloidalnej

OPAKOWANIA: 1 kg, 10 kg



Podmiot wprowadzający:   
NaturalCrop  Poland Sp. z o.o. 
Aleja KEN 57/2; 02-797 Warszawa 
tel. (+48) 22 522 90 80 
www.naturalcrop.com

Zalecenia

Uprawa Dawka*  
kg/ha Cel stosowania Termin aplikacji

Jabłonie,  
Grusze

1-2 Zwiększenie jędrności i zawartości ekstraktu, poprawa 
wybarwienia, wyrównanie plonu, wydłużenie trwałości 
owoców po zbiorze, lepsze przechowywanie, zwiększe-
nie odporności na choroby grzybowe i szkodniki 

4-5 aplikacji: faza zielonego pąka/faza  
różowego pąka; koniec kwitnienia, początek 
zawiązywania owoców; rozwój zawiązków; 
wzrost owoców; dojrzewanie owoców 

Wiśnie,  
Czereśnie,  
Śliwy 

1-2 Zwiększenie jędrności i zawartości ekstraktu, zmniejsze-
nie podatności owoców na pękanie, wydłużenie trwa-
łości owoców po zbiorze, zwiększenie odporności na 
choroby grzybowe i szkodniki

4-5 aplikacji: rozwój pąków i liści/faza  
białego pąka; koniec kwitnienia, początek  
zawiązywania owoców; rozwój zawiązków; 
wzrost owoców; dojrzewanie owoców

Krzewy  
jagodowe

1-2 Zwiększenie jędrności i zawartości ekstraktu, wyrówna-
nie plonu, podwyższenie wytrzymałości mechanicznej 
owoców, wydłużenie trwałości owoców po zbiorze, 
zwiększenie odporności na choroby grzybowe  
i szkodniki

4-5 aplikacji: rozwój pędów; rozwój  
kwiatostanów; wzrost owoców;  
dojrzewanie – początek zbiorów;  
bezpośrednio po zbiorach 

Truskawki 1-2 Zwiększenie jędrności i zawartości ekstraktu, wyrówna-
nie plonu, podwyższenie wytrzymałości mechanicznej 
owoców, wydłużenie trwałości owoców po zbiorze, 
zwiększenie odporności na choroby grzybowe  
i szkodniki

3-4 aplikacje: rozwój pąków i liści/rozwój 
kwiatostanów; wzrost owoców; dojrzewanie 
– początek zbiorów; bezpośrednio  
po zbiorach – przed skoszeniem

Kalafior, Brokuł,  
Kapusta bruk-
selska, Kapusta 
pekińska

1-2 Lepsze dorastanie róż/główek, podwyższenie wytrzyma-
łości mechanicznej róż i główek, wydłużenie trwałości 
po zbiorze, lepsze przechowywanie, zwiększenie odpor-
ności na choroby grzybowe i szkodniki

3-5 aplikacji: 7-10 dni po wysadzeniu  
rozsady; wykształcanie i dorastanie róż/za-
wiązywanie pąków/zawiązywanie główki

Cebula 1-2 Zwiększenie suchej masy, lepsze przechowywanie, 
zwiększenie odporności na choroby grzybowe  
i szkodniki 

2-3 aplikacje: w fazie 4-6 liści właściwych; 
rozwój cebuli

Burak  
ćwikłowy,  
Marchew,  
Seler

1-2 Zwiększenie zawartości ekstraktu/cukrów/karotenu, wy-
dłużenie trwałości po zbiorze, lepsze przechowywanie, 
zwiększenie odporności na choroby grzybowe  
i szkodniki

2-3 aplikacje: w fazie 4-6 liści właściwych;  
od początku przyrastania korzenia

Sałata 1-2 Lepsze dorastanie główek, wydłużenie trwałości po 
zbiorze, zwiększenie odporności na choroby grzybowe 
i szkodniki 

2-3 aplikacje: 7 dni po wysadzeniu rozsady; 
zawiązywanie główki

Pomidor,  
Ogórek,  
Papryka

1-2 Zwiększenie jędrności i zawartości ekstraktu,  
poprawa wybarwienia, ograniczenie zniekształceń,  
wydłużenie trwałości po zbiorze, zwiększenie  
odporności na choroby grzybowe i szkodniki

3-5 aplikacji: po wytworzeniu 6-8 liści  
właściwych/10-14 dni po wysadzeniu  
rozsady; po wytworzeniu pąków kwiatowych; 
w okresie wiązania i wzrostu owoców

Dystrybutor / Doradca NaturalCrop

Produkt posiada Świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym NE/137/2011.

Celem wzmocnienia działania Herbagreen® zale-
cany jest dodatek enzymatycznego koncentratu 
L-aminokwasów – NaturalCrop®SL – w dawce  
1 l/ha do każdego zabiegu. Polipeptydy i ami-
nokwasy, zawarte w NaturalCrop®SL, stabilizują 
mieszaninę oraz tworzą na liściu powłokę za-
pobiegającą parowaniu i wysychaniu cieczy.  
W efekcie mikro- i makroskładniki Herbagreen® 

są lepiej pobierane przez rośliny. Ponadto, Herbagreen® intensyfi-
kując procesy metaboliczne roślin powoduje zwiększenie ich zapo-
trzebowania na azot, którego doskonałym źródłem są aminokwasy 
NaturalCrop®SL.

*  Dawka i termin aplikacji powinny być dostosowane do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Techniczno-Handlowym 
NATURALCROP POLAND.

Nawóz WE typ G.1. wapień naturalny ze złóż morskich – standardowy. 

Niemiecka
jakość i technologia


