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INFORMACJE OGÓLNE
Idealnym czasem na zakładanie plantacji Oxytree jest wiosna, kiedy nie ma już przymrozków, czyli okres od maja do
czerwca. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać zakładając plantację Oxytree, jest rozluźnienie głębszych warstw
gleby za pomocą głębokiej orki lub głęboszowania. W przypadku konieczności zastosowania herbicydu, wiosenne
przygotowanie gleby powinno zacząć się już na początku marca – czas działania środka chwastobójczego, podany
na etykiecie produktu, powinien zakończyć się wraz z rozpoczęciem sadzenia.
Nasi klienci otrzymują Oxytree gotowe do posadzenia. Jeśli sadzonki zostaną dostarczone lub odebrane przez
klientów na kilka dni przed planowanym rozpoczęciem sadzenia, drzewka należy przechowywać w szklarni, tunelu
foliowym lub w innym dobrze nasłonecznionym, ale osłoniętym miejscu. Konieczne jest również umiarkowane podlewanie, w celu zapewnienia korzeniom odpowiedniej wilgotności.

WYBÓR TERENU NA PLANTACJĘ
Warunki glebowe:
• gleba luźna i przepuszczalna,
• wody gruntowe poniżej 2 m,
• głazy głębiej niż 6 m pod powierzchnią gruntu,
• idealne pH gleby w zakresie 5,5-8,9.

Temperatura:
• Oxytree dobrze znosi ekstremalne warunki pogodowe i skrajne temperatury (od -25°C do +45°C).
• Oxytree potrzebuje dobrego nasłonecznienia, dlatego nie należy sadzić go na stromych zboczach,
skierowanych na stronę północną lub w pobliżu innych roślin, które mogą je zacieniać.

PIELĘGNOWANIE OXYTREE NA PLANTACJI
1. PRZYGOTOWANIE GRUNTU
Umieszczanie Oxytree na większym obszarze wymaga użycia maszyn rolniczych. Pierwszą czynnością, jaką należy
wykonać w przypadku zakładania plantacji na nieuprawianym gruncie, jest oczyszczenie całego obszaru. Usuwając
inne rośliny warto wybrać metodę, która nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne. W przypadku zastosowania
herbicydów, upewnij się, jaki jest czas działania umieszczony na etykiecie preparatu. Przed rozpoczęciem sadzenia
warto również zadbać o rozluźnienie głębszych warstw gleby. Zabieg poprawi strukturę gleby i jej zdolność do pochłaniania wody, a także zwiększy powierzchnię porów w glebie, poprawi jej przepuszczalność i stworzy korzystne warunki
dla rozrostu systemu korzeniowego Oxytree.
Właściwe dostarczanie składników odżywczych jest niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin. Użycie obornika lub
kompostu nie tylko zwiększy ilość składników odżywczych w glebie, ale i poprawi jej strukturę. Za pomocą preparatów
bakteryjnych uaktywnisz obecne już w glebie składniki odżywcze. Odgrywają one ważną rolę w tworzeniu korzystnych
warunków dla żyjących w niej organizmów, co prowadzi do zwiększenia aktywności biologicznej gleby. Aby mieć pewność,
że zapotrzebowanie roślin w początkowym okresie rozwoju zostało zapewnione, zalecane jest stosowanie dodatkowych
środków wspomagających. Dodaj środek owadobójczy lub inny produkt biologiczny do mieszanki z glebą i wypełnij nią
otwory w ziemi. Dzięki temu zabiegowi usuniesz larwy owadów i zapobiegniesz szkodom, które mogą wyrządzić.
Wprowadzenie do gleby organicznych nawozów i mechaniczne usuwanie chwastów możemy przeprowadzić
jednocześnie, np. za pomocą orki. Talerzowanie i bronowanie obszaru po orce, pozwoli rozbić większe grudy ziemi.
W przypadku kwaśnej gleby (gdzie pH gleby jest mniejsze niż 5,5) na danym obszarze zaleca się wapnowanie. Warto
pamiętać, że wapno i obornik nie powinny być stosowane jednocześnie. Oba składniki reagują ze sobą chemicznie,
czego skutkiem jest uwalnianie się azotu do atmosfery w postaci amoniaku.
Jeśli chcesz założyć plantację, na samym początku wykonaj badanie gleby.

2. SADZENIE
Termin sadzenia jest najważniejszym spośród wszystkich czynników, jakie należy wziąć pod uwagę przy zakładaniu
plantacji. Sadzenie powinno rozpocząć się wtedy, kiedy nie ma już przymrozków, czyli od drugiej połowy maja,
najpóźniej do końca czerwca. Przestrzeganie tych terminów jest kluczowe dla rozwoju roślin. Pod uwagę należy wziąć
jednak pogodę, która może wydłużyć lub skrócić okres sadzenia. Późne sadzenie może niekorzystnie wpłynąć na
proces drewnienia roślin przed zimą – mogą wówczas nie zdążyć się do niej przygotować.
Na plantacji, z której pozyskiwany będzie materiał drzewny, odstępy pomiędzy drzewami powinny wynosić 4 m x 4 m
lub 4 m x 5 m (gdzie odległość w rzędzie wynosi 4 metry, pomiędzy rzędami zaś 4 lub 5 metrów). Podane odległości
zapewniają odpowiednią przestrzeń drzewom, dzięki którym będą mogły osiągnąć oczekiwane przez nas przyrosty.
Na początku procesu sadzenia należy wyciągnąć roślinę z doniczki wraz z wilgotną ziemią, a następnie umieścić
całość we wcześniej przygotowanych otworach, w zależności od tego czy:
• gleba jest gliniasta (zatrzymuje więcej wilgoci niż gleba piaszczysta) – w tym przypadku we wcześniej
przygotowanych otworach umieścić należy bryłę korzeniową i przykryć ją warstwą ziemi o 2-3 cm grubości,
• gleba jest bardziej piaszczysta – w tym przypadku we wcześniej przygotowanych otworach umieścić należy
bryłę korzeniową i przykryć ją warstwą ziemi o 4-5 cm grubości.

3. NAWADNIANIE
Nawodnienie plantacji Oxytree należy dostosować w zależności od jakości gleby i warunków klimatycznych panujących na danym obszarze. Sadzonki powinny być podlewane natychmiast po posadzeniu. Odpowiednie nawodnienie w
pierwszym miesiącu od posadzenia pozwoli drzewom prawidłowo się ukorzenić. Nawadnianie jest niezwykle ważne,
zwłaszcza w pierwszym etapie wzrostu Oxytree. Należy o nie zadbać szczególnie latem, kiedy ilość opadów atmosferycznych może być niewystraczająca. Najlepszym czasem na podlewanie jest poranek lub godziny wieczorne.
Nigdy nie należy podlewać roślin, znajdujących się w pełnym słońcu. Jeśli ilość rocznych opadów wynosi ponad 800
mm i rozkładają się one równomiernie, Twoje Oxytree mogą rosnąć dobrze nawet bez dodatkowego nawadniania.
Wszelkich informacji na temat ilości wody, jaką należy dostarczyć Oxytree, jak również metod nawadniania, udzieli
nasz wykwaliﬁkowany personel.

Jak zbudować system nawadniający?
System kroplujący, który używany jest również na
plantacjach innych rodzajów drzew, zapewni Oxytree
dostateczną ilość wody i wspomoże system korzeniowy w jego prawidłowym rozwoju. Ponadto, doskonale
współgra z rozwiązaniami dotyczącymi dostarczania
składników odżywczych – ułatwia prawidłowe
nawożenie metodą fertygacji.
Aby proces nawadniania był ekonomiczny i dobrze
wpłynął na rozwój systemu korzeniowego, użyj dwóch
dysz dozujących dla każdej rośliny. Dysze dozujące
powinny być umieszczone tak, aby rośliny nie miały
kontaktu z wodą. W związku z tym, nadajniki muszą
znajdować się w odległości 35 cm od rośliny, a w
przypadku gleby piaszczystej odległość powinna
wynosić 25 cm.
W przypadku stosowania tej metody, nawadnianie w pierwszych miesiącach powinno odbywać się 2-3 razy w tygodniu,
gdzie na jedną roślinę przypada 15 litrów wody. Kiedy system korzeniowy jest już wystarczająco silny, ilość
dostarczanej wody powinna być zwiększona w czasie wzrostu, a częstotliwość nawadniania zmniejszona do 1-2 razy
w tygodniu.

4. OCHRONA PLANTACJI PRZED ZWIERZYNĄ LEŚNĄ
Młode pędy świeżo posadzonych roślin są ulubionym pokarmem zwierzyny leśnej. W celu zabezpieczenia plantacji
stosuje się zazwyczaj dwie metody:
1. Buduje się ogrodzenia wokół całego obszaru plantacji.
2. Chroni każdą roślinę z osobna za pomocą siatki. W tym przypadku należy rozciągnąć siatkę na wysokość co
najmniej 1 metra wokół każdej sadzonki przy użyciu trzech, ok. 1,5 metrowych, wbitych w ziemię słupków.

5. ODCHWASZCZANIE PLANTACJI
Jeżeli w trakcie sadzenia nie zostanie założony żaden system nawadniający, warto wykonać talerzowanie gleby
wzdłuż i w poprzek rzędów – dzięki temu zabiegowi zmniejszymy ilość pracy, jaką musimy wykonać ręcznie.
W początkowym etapie sadzenia szczególnie ważne jest oczyszczenie terenu wokół sadzonek. Chwasty, które mogą
rozwijać się w wilgotnej glebie, utrudniają rozwój roślin – pobierają z gleby składniki pokarmowe, zanim rośliny zdążą
się dobrze ukorzenić. W kolejnym etapie, czyli bezpośrednio po posadzeniu, zaleca się usunięcie chwastów, które
występują w promieniu 70 cm wokół sadzonki. W zależności od tego, jak szybko rosną chwasty, proces należy
powtarzać regularnie w pierwszych 6. miesiącach od posadzenia. Wraz ze wzrostem, Oxytree zacznie rzucać coraz
większy cień wokół siebie, dzięki czemu nie będziesz musiał poświęcać chwastom tak dużej uwagi. Pozostawiając
chwasty pomiędzy rzędami, już w 3. roku od posadzenia, możesz wykorzystać je na kilka sposobów. Chwasty:
• skoszone mogą być pozostawione na plantacji i zostać wprowadzone do gleby jako polepszający jej strukturę nawóz
organiczny ( efekt można przyśpieszyć przy użyciu produktów bakteryjnych, które rozkładają celulozę),
• zmniejszają erozję gleby,
• ułatwiają poruszanie się pomiędzy rzędami w deszczową pogodę,
• poprawiają równowagę wodną gleby.

6. NAWOŻENIE
Oxytree mogą rosnąć na glebach o niskiej zawartości
składników odżywczych. Duże przyrosty i odpowiedni
rozwój osiągną jednak dzięki odpowiedniej ilości
składników odżywczych. Aby je dostarczyć, najlepiej
jest zastosować nawozy już przed rozpoczęciem
sadzenia. Ze względu na szybkie tempo wzrostu
Oxytree może być konieczne zastosowanie nawozów
również po posadzeniu.
Dostarczanie składników odżywczych to niezwykle
istotna kwestia. Ważne jest stosowanie nawozów
zarówno w trakcie sadzenia, jak i w czasie wegetacji.
Nawozy mogą być mineralne, biologiczne lub naturalne.
W każdym przypadku ilość, jaką zastosujemy, zależna
jest od zawartości składników pokarmowych w glebie
oraz całego składu gleby. Zgodnie z ideą świadomości
ekologicznej uprawy zaleca się stosowanie obornika i
preparatów biologicznych, takich jak GeoAgit czy
AlgaSanBa. Więcej informacji na temat preparatów
biologicznych, opracowanych z myślą o dostarczaniu
składników odżywczych Oxytree, znajdziesz w dodatku
do niniejszego Przewodnika Sadzenia.
Liście Oxytree, które opadają wraz z nadejściem zimy,
należy pozostawić na ziemi – stanowią naturalną
biomasę i mieszają się z glebą poprawiając jej jakość i
skład.

7. PIELĘGNACJA I ŚCINKA
Drzewa powinny być przycięte wiosną następnego
roku po ich posadzeniu, kiedy nie ma już przymrozków. Tempo wzrostu nieprzycinanych drzew będzie o
wiele wolniejsze. W trakcie wykonywania wiosennego
cięcia, należy przyciąć młode drzewka ukośnie na
wysokości 5 cm od poziomu gruntu. Cięcie drzew tą
metodą wzmocni ich system korzeniowy i wymusi
pionowy, prosty wzrost. Po ścięciu pojawią się nowe
pędy. W tym momencie należy wybrać jeden
najlepszy, który będziemy prowadzić. Pozostałe pędy
należy wyciąć. Pozostawiony pęd stanie się wkrótce
dorosłym drzewem.
W drugim roku usunięte muszą zostać odrosty, zanim
staną się zdrewniałe – dzięki temu pozyskane drewno
będzie pozbawione sęków. Usuń odrosty wyrastające
z pączka pachwinowego na łączeniu ogonka liściowego z łodygą, nim osiągną 10-20 cm długości.

PIELĘGNACJA OXYTREE POSADZONYCH JAKO DRZEWA OZDOBNE
1. PRZYGOTOWANIE GRUNTU
Przygotuj otwory o wymiarach 35 x 35 x 100-120 cm. Do
ich wykonania niezbędny będzie świder. Oczyść otwory
usuwając otoczaki, kamienie i inne elementy, które mogą
utrudniać rozwój korzeni. Podczas wypełniania otworów
zaleca się mieszanie gleby z dojrzałym obornikiem lub
kompostem. Niezbędne jest zapewnienie roślinom
odpowiedniej ilości składników odżywczych w
pierwszych etapach ich rozwoju. Aby mieć pewność, że
zapotrzebowanie roślin w początkowym okresie rozwoju zostało zapewnione, zalecane jest stosowanie dodatkowych środków wspomagających. Dodaj środek
owadobójczy lub inny produkt biologiczny do mieszanki
z ziemią, wypełnij nią otwory w ziemi. Dzięki temu zabiegowi usuniesz larwy owadów i zapobiegniesz szkodom,
które mogą wyrządzić w przyszłości.
W przypadku kwaśnej gleby (gdzie pH gleby jest
mniejsze niż 5,5) na danym obszarze, zaleca się
wapnowanie. Warto pamiętać, że wapno i obornik nie
powinny być stosowane jednocześnie. Oba składniki
reagują ze sobą chemicznie, czego skutkiem jest
uwalnianie się azotu do atmosfery w postaci amoniaku.

2. SADZENIE
Termin sadzenia jest najważniejszym spośród wszystkich czynników, jakie należy wziąć pod uwagę.
Sadzenie powinno rozpocząć się, kiedy nie ma już
przymrozków, czyli w drugiej połowie maja. Jeśli
chcesz posadzić tylko kilka sztuk Oxytree, termin ich
sadzenia może się przedłużyć. Należy jednak wziąć
pod uwagę sugerowane terminy, w celu zapewnienia
sadzonkom odpowiednich warunków do wzrostu. W
przeciwnym wypadku, rośliny mogą nie zdążyć
wystarczająco zdrewnieć, aby przetrwać zimę.
Na początku procesu sadzenia należy wyciągnąć
roślinę z doniczki wraz z wilgotną ziemią, a następnie
umieścić je we wcześniej przygotowanych otworach,
w zależności od tego czy:
• gleba jest gliniasta (zatrzymuje więcej wilgoci niż
gleba piaszczysta) – we wcześniej przygotowanych
otworach umieścić należy bryłę korzeniową i
przykryć ją warstwą ziemi na 2-3 cm grubości,
• gleba jest bardziej piaszczysta – we wcześniej
przygotowanych otworach umieścić należy bryłę
korzeniową i przykryć ją warstwą ziemi na 4-5 cm
grubości.
Podczas sadzenia należy użyć 3-5 litrów wody do
podlewania gleby wokół sadzonek. Najpierw warto
upewnić się, że liście i łodygi nie mają bezpośredniego
kontaktu z wodą.

3. NAWODNIENIE
Nawodnienie plantacji Oxytree należy dostosować w zależności od jakości gleby i warunków klimatycznych panujących na danym obszarze. Sadzonki powinny być podlewane natychmiast po posadzeniu. Odpowiednie nawodnienie w
pierwszym miesiącu od posadzenia pozwoli drzewom prawidłowo się ukorzenić. Nawadnianie jest niezwykle ważne
zwłaszcza w pierwszym etapie wzrostu Oxytree, szczególnie zadbać należy o nie latem, kiedy ilość naturalnych
opadów może być niewystarczająca. Najlepszym czasem na podlewanie jest poranek lub godziny wieczorne. Nigdy
nie należy podlewać roślin znajdujących się w pełnym słońcu. Jeśli ilość rocznych opadów wynosi ponad 800 mm i
rozkładają się one równomiernie, Twoje Oxytree mogą rosnąć dobrze nawet bez dodatkowego nawadniania.
Ilość wody, jaką należy podlewać drzewa zależy od opadów, jak również ich rozłożenia. Średnia ilość wynosi 15 litrów
dla każdej rośliny tygodniowo.

4. OCHRONA PLANTACJI PRZED ZWIERZYNĄ LEŚNĄ
Młode pędy świeżo posadzonych roślin są ulubionym pokarmem zwierzyny leśnej. W celu zabezpieczenia plantacji
stosuje się zazwyczaj dwie metody:
1. Buduje się ogrodzenia wokół całego obszaru plantacji.
2. Chroni każdą roślinę z osobna za pomocą siatki. W tym przypadku należy rozciągnąć siatkę na wysokość co
najmniej 1 metra wokół każdej sadzonki, przy użyciu trzech, ok. 1,5 metrowych, wbitych w ziemię słupków.

5. ODCHWASZCZANIE
W początkowym etapie sadzenia szczególnie ważne jest oczyszczenie terenu wokół sadzonek, ponieważ chwasty mogą
rozwijać się w wilgotnej glebie, a także pobierać składniki pokarmowe z gleby zanim rośliny zdążą się dobrze ukorzenić,
co utrudnia ich rozwój. W kolejnym etapie, czyli bezpośrednio po posadzeniu, zaleca się usunięcie chwastów, które
występują w promieniu 70 cm wokół sadzonki, w zależności od tego, jak szybko rosną chwasty, proces należy powtarzać
regularnie w pierwszych 6 miesiącach od posadzenia. Wraz z biegiem czasu i wzrostem Oxytree zacznie rzucać coraz
większy cień wokół siebie, dzięki czemu nie będziesz musiał poświęcać chwastom tak dużej uwagi.

6. NAWOŻENIE
Oxytree mogą rosnąć na glebach o niskiej zawartości
składników odżywczych. Duże przyrosty i odpowiedni
rozwój osiągną jednak dzięki odpowiedniej ilości
składników odżywczych. Aby je dostarczyć, najlepiej
jest zastosować nawozy już przed rozpoczęciem
sadzenia. Ze względu na szybkie tempo wzrostu
Oxytree może być konieczne zastosowanie nawozów
również po posadzeniu.
Dostarczanie składników odżywczych jest niezwykle
istotne. Ważne jest stosowanie nawozów zarówno w
trakcie sadzenia, jak i w czasie sezonu wegetacji.
Nawozy mogą być mineralne, biologiczne lub
naturalne. W każdym przypadku ilość jaką zastosujemy
zależna jest od zawartości składników pokarmowych w
glebie oraz całego składu gleby. Zgodnie z ideą świadomości ekologicznej uprawy, zaleca się stosowanie
obornika i preparatów biologicznych takich jak GeoAgit
czy AlgaSanBa. Więcej informacji na temat preparatów
biologicznych, opracowanych z myślą o dostarczaniu
składników odżywczych Oxytree, znajdziesz w dodatku
do niniejszego Przewodnika Sadzenia.
Liście Oxytree, które opadają wraz z nadejściem zimy,
należy pozostawić na ziemi – stanowią naturalną
biomasę i mieszają się z glebą poprawiając jej jakość i
skład.

7. PIELĘGNACJA I ŚCINKA
Drzewa powinny być cięte wiosną następnego roku po
ich posadzeniu, kiedy nie ma już przymrozków. Tempo
wzrostu nieprzycinanych drzew będzie o wiele wolniejsze. W trakcie wykonywania wiosennego cięcia, należy
przyciąć młode drzewka ukośnie na wysokości 5 cm od
poziomu gruntu. Podcinanie drzew tą metodą wzmocni
ich system korzeniowy i pomoże rosnąć prosto. Po
ścięciu pojawią się nowe pędy. W tym momencie
należy wybrać jeden najlepszy, który będziemy
prowadzić przez cały cykl. Pozostałe pędy należy wyciąć.
Pozostawiony pęd stanie się dorosłym drzewem.
W przypadku traktowania Oxytree jako drzewo
ozdobne, nie ma potrzeby usuwania pędów bocznych
w następnym roku od posadzenia, ponieważ to
właśnie z nich rozwiną się gałęzie. Dzięki temu nasze
Oxytree stanie się rośliną ozdobną, a bujne i okazałe
listowie zapewnią nam chłodny cień latem.
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OPIS PRODUKTU — ŚRODKI PRZYSPIESZAJĄCE WZROST

GEOAGIT

Nawóz bakteryjny, który zawiera naturalne składniki, korzystnie wpływające na glebę i rośliny.

WŁAŚCIWOŚCI
• Podnosi jakość gleby.
• Utrzymuje optymalną równowagę biologiczną gleby.
• Przyspiesza wzrost roślin.
• Zapewnia skuteczniejsze wchłanianie składników odżywczych przez korzenie.
• Poprawia odporność roślin.

OPIS PRODUKTU
Mikrobiologiczny preparat opracowany na podstawie wybranych bakterii glebowych ułatwia roślinom wchłanianie
zawartych w glebie składników odżywczych.
• Mobilizacja fosforu i potasu.
• Rozkład materii organicznej w glebie.
• Produkcja hormonów.
• Poprawa odporności roślin dzięki metabolitom.
• Zatrzymywanie azotu z atmosfery.
Bakterie GeoAgit potraﬁą przeżyć w niekorzystnych warunkach glebowych i trudnych warunkach pogodowych oraz
przetrwać ingerencje mechaniczne związane z technologią uprawy.
Zalecana dawka wynosi od 5 l/ha na polach i 10 l/ha w ogrodnictwie. Powinna być rozcieńczona z wodą w stosunku
1/20-1/40 i stosowana w dwóch rundach. Może być dozowana także w systemie nawadniania kropelkowego.

DOZOWANIE
Dawka stosowana
w okresie wegetacji
(ml/roślinę)

LICZBA NABYTYCH DRZEW
OXYTREE A PROPONOWANA DAWKA

OPAKOWANIA, CENY

Liczba nabytych
drzew Oxytree
(szt.)

Proponowana
dawka
(litry)

Opakowanie

PLN
netto

brutto

0 rok

1 rok

2 rok

0-50

1

GeoAgit 1 L

35,65

43,85

20

20+20

20+20

51-250

5

GeoAgit 5 L

162,98

200,47

251-1000

20

GeoAgit 20 L

539,88

664,05

1001-2500

50

GeoAgit 50 L

1242,69

1528,51

PRZECHOWYWANIE
W zadaszonym, zacienionym miejscu, w oryginalnym opakowaniu:
• 3 miesiące w temperaturze 5-10°C,
• 1 tydzień w temperaturze 10-20°C,
• 3 dni w temperaturze 20-30°C.
W przypadku przechowywania produktu przez okres kilku miesięcy,
zaleca się uchylenie pokrywy.

ALGASANBA

OPIS PRODUKTU — ŚRODKI PRZYSPIESZAJĄCE WZROST

Odżywka dla roślin zwiększająca zbiory, dzięki korzystnemu działaniu zielonych alg oraz wielu gatunków bakterii.
Zawiera ona korzystne substancje bioaktywne w formie łatwo wchłanianej przez liście.

WŁAŚCIWOŚCI
• Skutecznie zastępuje składniki odżywcze potrzebne dla optymalnego wzrostu roślin.
• Poprawia odporność w okresie suszy.
• Zapewnia szybszy wzrost.
• Wspomaga procesy immunologiczne roślin.

OPIS PRODUKTU
AlgaSanBa zawiera różne rodzaje alg i różne szczepy pożytecznych bakterii, bogata jest w makro- i mikroelementy,
odżywiające sadzonki i stymulujące ich wzrost. Dobrze sprawdza się z nowoczesnymi metodami kultywacji gleby i
technologiami spryskiwania.
W skład preparatu wchodzą dwa gatunki zielonych alg (Chlorophyta) w formie komórek prekursorowych oraz
stymulujące i wspomagające procesy odpornościowe materiały bioaktywne, syntetyzowane przez komórki alg.
Wydajność naszego produktu można zwiększyć dzięki zastosowaniu specjalnie wybranych elementów niezbędnych
przy uprawie, takich jak chelat aminokwasowy, który przyspiesza wchłanianie składników odżywczych przez rośliny.
Produkt przeznaczony jest przede wszystkim do okresowego wspomagania roślin w sytuacjach kryzysowych.
Zalecana dawka wynosi 5 l/ha na polach oraz 10 l/ha w ogrodnictwie. Powinna być rozcieńczona z wodą w stosunku
1/20-1/40. Preparat stosować można przy użyciu opryskiwaczy zwykłych, strumieniowych i wentylatorowych.

DOZOWANIE

LICZBA NABYTYCH DRZEW
OXYTREE A PROPONOWANA DAWKA
Liczba nabytych
Proponowana
drzew Oxytree
wielkość
(szt.)
opakowania (litry)

Ilość podawana
w okresach wegetacji
(ml/roślinę):

OPAKOWANIA, CENY
Opakowanie

PLN
netto

brutto

Miesiąc
stosowania

0 rok

1 rok

2 rok

0-12

0,3

AlgaSanBa 0,3 L

7,14

8,78

czerwiec

10

10

15

13-40

1

AlgaSanBa 1 L

18,35

22,57

lipiec

15

15

20

41-200

5

AlgaSanBa 5 L

86,59

106,51

201-800

20

AlgaSanBa 20 L

290,31

357,08

PRZECHOWYWANIE
W zadaszonym, słabo oświetlonym miejscu, w oryginalnym opakowaniu:
• 6 miesięcy w temperaturze 0-10°C,
• 3 miesiące w temperaturze 10-20°C,
• 1,5 miesiąca w temperaturze 20-30°C.

