TriPlus® Aloe Vera
NAWÓZ dolistny oraz środek do wzbogacania i rekultywacji gleby. Środek powstaje z Aloesu zwyczajnego, który jest uprawiany na
wulkanicznej glebie bogatej w minerały na tropikalnej wyspie Bali. Dzięki unikalnemu składowi oraz technologii produkcji pozwala roślinom
na pełne wykorzystanie substancji zawartych w aloesie dla poprawy kondycji roślin oraz naturalnych składników i mikroorganizmów
funkcjonalnych. Produkt ten jest w pełni ekologicznym nawozem zawierającym mikroskładniki odżywcze, aminokwasy, enzymy i kwasy
huminowe oraz substancje wspomagające rozwój roślin w warunkach stresowych przy zmiennych temperaturach. Stosowany regularnie
gwarantuje zwiększenie żyzności gleby, ochronę przed chorobami i lepsze przyswajanie mikroelementów i minerałów z gleby. Moczenie
korzeni roślin przed wysadzeniem do gruntu zabezpiecza przed wieloma chorobami oraz wspomaga rozwój systemu korzeniowego
powodując lepsze przyswajanie składników pokarmowych z gleby. Jest idealnym rozwiązaniem dla zrównoważonego rolnictwa bez względu
na wielkość projektu. Polecany także dla szkółek, zarówno owocowych jak i ozdobnych.

WZROST ODPORNOŚCI ROŚLIN
Dolistne stosowanie TriPlus® Aloe Vera prowadzi do wzrostu odporności roślin. Inteligentny nawóz aloesowy TriPlus® Aloe Vera powoduje
dzięki swojemu składowi wyższą wydajność upraw z których pochodzą plony o wyższej wartości odżywczej. Większość składników aloesu
działa również jako doskonały "nośnik” dla pożytecznych bakterii i innych dodatkowych składników naturalnych, które w następstwie procesu
produkcji, są zawarte w formule preparatu. Wraz z zastosowaniem preparatu system korzeniowy roślin poddany jest bardzo skutecznej
stymulacji powodującej wzrost absorpcji dostępnych w glebie składników odżywczych.

STYMULATOR WZROSTU ROŚLIN - RHIZOBACTERIA (PGPR)
Grupa bakterii, które skolonizują korzenie lub glebę są korzystne dla roślin i są określane jako bakterie prątkowane odpowiedzialne za przyrost
wzrostu roślin (PGPR). Szczególnie zalecany dla zrównoważonego rolnictwa, bez względu na wielkość projektu. Polecany dla wszystkich roślin
cukrodajnych, roślin: specjalnych, oleistych, strączkowych, okopowych, pastewnych, sadowniczych, warzywnych, oraz szkółek zarówno
owocowych, jak i ozdobnych. W szczególności: ziemniaka, buraka, kukurydzy, rzepaku, truskawki, cebuli, ogórka, papryki, pieprzu, fasoli,
warzyw (rzodkiewki, sałaty, pietruszki), szkółek oraz kwiatów i roślin ozdobnych.

OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN
Aloes znany jest ze swych unikalnych wartości. Zastosowany w uprawach roślin może ograniczać rozwój patogenów chorobotwórczych i wielu
chorób. Mechanizm ten został już wcześniej opisany w przypadku stosowania aloesu w medycynie niekonwencjonalnej i estetycznej. Już
wiele lat temu znane były człowiekowi pożyteczne efekty ze stosowania różnorakich wyciągów i ekstraktów z aloesu zarówno w żywieniu jak
i zapobieganiu chorobom. Dobrze odżywiona roślina może pozostać wolna od choroby w środku areału, który jest niszczony przez niedobory
substancji odżywczych. TriPlus® Aloe Vera dzięki substancjom zawartym w aloesie odgrywa rolę ochronną i umożliwia jej walkę z czyhającymi
na nią chorobami. Dzięki aloesowi ziemia odzyskuje zdrowie i zaczyna żyć.

TriPlus® Aloe Vera
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BOOSTER - STYMULUJE WZROST ROŚLIN (wegetatywny i generatywny)
ZWIĘKSZA ILOŚĆ PLONÓW (przy uprawach pszenicy udokumentowano 34% wzrost)
ZWIĘKSZA JAKOŚĆ PRODUKCJI (podnosi kaloryczność i ilość cukru nawet 0 100%)
REKULTYWUJE I UŻYŹNIA GLEBĘ (wzrost węgla w glebie 0 100% oraz 10-krotnie większa dostępność fosforu)
WZMACNIA ODPORNOŚĆ ROŚLIN (na zmiany środowiskowe i patogeny)
DOSKONAŁY DLA OGRODÓW (warzywa, kwiaty, rośliny ozdobne)
BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ

WIĘKSZA KALORYCZNOŚĆ PRODUKTÓW przy zastosowaniu nawozu TriPlus® Aloe Vera
Odczyty BRIX cukru (zdj. powyżej) w nawożonych uprawach wyniosły w przybliżeniu 11,8% (5,8% dla nieopryskiwanych obszarów) świadczą
o wyższym składniku odżywczym. Zwiększa to dostępność fosforanów odżywczych. Tylko 10-20% podawanego fosforu może być wchłaniane
przez rośliny. Pozostałe 80-90% szybko przekształca się w niedostępne formy fosforu, które nie są łatwo wchłaniane przed korzenie roślinne.
Zastosowanie aloesowego nawozu TriPlus® Aloe Vera do formowania drobnoustrojów pobudzi system korzeni roślinnych w aktywność
enzymatyczną związaną z fosforanami kwaśnymi lub alkalicznymi. Zwiększa to dostępność fosforanów odżywczych w glebie dla funkcji rośliny.

DO 100% WIĘCEJ WĘGLA
W trakcie używania TriPlus® Aloe Vera odnotowano całkowity
wzrost węgla o ponad 100% względem zawartości
początkowej. Chociaż obszary niższego węgla w tle miały
proporcjonalnie wyższe stopy wzrostu zarówno dostępnych
fosforanów jak i całkowitego węgla po obróbce 1,5 formami
bakterii należy zauważyć, że tendencja zwiększonej aktywności
biologicznej jest spójna. Zmiana struktury gleby w stosunkowo
krótkim okresie jest bardzo zachęcającym rezultatem, gdy
porównamy traktowaną strukturę gruntu zinietraktowaną
glebą.

ŚWIETNY NATURALNY REPELENT
ANTY SZKODNIK
TriPlus® Aloe Vera działa przede wszystkim jako nawóz
iobiostymulator wspomagający rozwój roślin. Wykazano także
zmniejszone zainteresowanie ptaków i owadów (szkodników)
chronionymi roślinami. Stosowany biopreparat to świetny i
przyjazny dla środowiska sposób naturalnego ograniczenia
ataków tych szkodników na rośliny.

ZMIANA STRUKTURY KORZENI
Zauważalne jest, że nawożona gleba jest ciemniejsza, posiada
więcej wody, pojawiają się składniki odżywcze i węgiel w
próchnicy. W porównaniu z nieprzetworzoną rośliną, ziemia
jest lżejsza i inaczej zabarwiona.

100% NATURALNY-ECO dopuszczony przez
Potwierdzona znacząca odporność na suszę

do

34%

WZROSTU PLONU

do

27%

WZROSTU KALORYCZNOŚCI ROŚLIN
(cukru – skrobii – masy suchej)

TriPlus® Aloe Vera
Unikalna mieszanka naszego nawozu TriPlus® Aloe Vera składa
się przede wszystkim w 80% z organicznego aloesu,
posiadającego naturalne związki fitochemiczne i polisacharydy
pochodzenia roślinnego, które są niezbędne dla roślin i
wzbogacania żyzności gleby.
TriPlus® Aloe Vera to kompletny ciekły nawóz organiczny.
Zawiera różne składniki odżywcze niezbędne do wzrostu roślin
takie jak funkcjonalne mikroorganizmy, kombinację bakterii i
grzybów, które są przydatne do poprawy żyzności gleby i
wzrostu roślin. TriPlus® Aloe Vera zawiera kompletną
kompozycję odżywczą w postaci makro i mikro składników
odżywczych, aminokwasów, witamin i regulatora wzrostu
roślin.

WYNIKI: ZIEMNIAKI
Wzrost plonów ziemniaka w pierwszym roku stosowania min.
17% gwarantuje Holland Fyto BV. W kolejnych latach wzrost
plonów do 34%.

do

90%

ELIMINACJA CHRÓB GRZYBÓW
I INNYCH PATOGENÓW

TriPlus® Aloe Vera
Dopuszczony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej
Świadectwo kwalifikacji produktu wystawione przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Certyfikowany przez Instytut Ochrony Środowiska

Rekomendowany przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie
Rekomendowany przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Zalecany do upraw polowych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Zalecany do upraw leśnych przez Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

Wyniki oceny przeprowadzonej przez Nutrienten Managemant Instituut BV (NMI) Netherlands wskazują,
że TriPLUS@ Aloe Vera można stosować w Holandii jako biostymulator wzrostu roślin i żyzności gleby.
Co za tym idzie, zgoda taka dotyczy całego obszaru Unii Europejskiej.

TriPlus® Aloe Vera / Eurokat
+48 606 647 747
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Organiczny nawóz pochodzenia roślinnego
pod nazwą

TM

Dostępny jest już w Polsce nowy, płynny nawóz organiczny pochodzenia roślinnego do
stosowania dolistnego (a także doglebowego), którego użycie prowadzi do wzrostu plonów i
wartości odżywczej roślin. Jest to skutek oddziaływania składników tego nawozu łatwo
przyswajalnych przez rośliny, pozyskiwanych z aloesu – wolnego od GMO. Nawóz ten spełnia
wszystkie wymogi stawiane nawozom organicznym w prawie polskim.
Aloes jest znany z wieloaspektowego wykorzystania w przemyśle (spożywczym,
farmaceutycznym, kosmetycznym), a ostatnio rozwija się zainteresowanie zastosowaniem
aloesu w rolnictwie. Dzięki bogactwu enzymów, aminokwasów, witamin i innych substancji
odżywczych zawartych w aloesie, rośliny zasilane nawozem na bazie aloesu są nie tylko
bardziej plenne z uwagi na przyspieszenie kiełkowania, ale są również silniejsze i zdrowsze, a
zatem odporniejsze na atak bakterii, wirusów, grzybów i pleśni. Wiąże się to z pobudzeniem
produkcji fitoaleksyn, których stężenie wzrasta w wyniku działania czynników stresowych,
takich jak zranienie, przechłodzenie lub kontakt z patogenem. Najważniejszym jednak
przejawem zdrowia roślin jest usprawnienie asymilacji wody i substancji odżywczych z
podłoża przez ich układ korzenny oraz wzmożenie krążenia tych czynników w zdrowym i
prawidłowo odżywionym organizmie rośliny w trakcie wszystkich etapów wegetacji. Sprzyja to
dodatkowo zwiększeniu produkcji przez rośliny białek ochronnych z grupy tzw. białek
opiekuńczych, poprawiających oporność roślin na skrajne zjawiska klimatyczne, takie jak
susza lub nadmiar opadów.
W zależności od mechanizmów metabolizmu komórkowego roślin zasilanych tym nawozem,
rośliny nie tylko zyskują lepsze walory smakowe (jabłka, pomidory), lecz także zwiększają
zdolność kumulacji węglowodanów (buraki cukrowe, ziemniaki), czy związków oleistych
(rzepak, słonecznik).
W uprawach szklarniowych z udziałem w/w nawozu na bazie aloesu, uzyskuje się
podwyższone walory prozdrowotne roślin – także podczas „pędzenia” nowalijek. Skutek ten
wynika ze zwiększonego metabolizmu związków nieorganicznych zawartych w podłożu. W
roślinach pozbawionych kontaktu z aloesem obserwuje się niepożądane zjawisko przeciwne,
tj. kumulację tych związków – przykładowo azotanów, w przestrzeniach międzykomórkowych.
Konsumpcja takich warzyw może być niekorzystna dla zdrowia.

Nawóz ten nie zawiera żadnych chemicznych dodatków, a ponadto w jego produkcji nie są
wykorzystywane, żadne substancje chemiczne, dzięki czemu nawóz jest całkowicie wolny od
szkodliwych i niepożądanych substancji i związków chemii-cznych, a tym samym jest
dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Nawóz ten jest również „przyjazny” producentowi rolnemu i środowisku. Mimo stosunkowo
wysokiej zawartości azotu jego używanie nie koliduje z dyrektywą azotanową, bowiem nie
zwiększa stężenia azotanów ani w glebie ani w wodach gruntowych i powierzchniowych (rzek
i jezior). Jego stosowanie w formie oprysków nie wymaga używania masek ochronnych.
W rozpowszechnieniu wykorzystania w/w nawozu organicznego pochodzenia roślinnego
dostrzega się ogromne szanse dla polskiego rolnictwa, które może stać się kołem
zamachowym dla polskiej gospodarki.
Sens zaangażowania w upowszechnienie wykorzystania tego nawozu w kraju wiąże się
wyraźnie z aktualnym programem rządu:
Suwerenność Kraju jest – zgodnie ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie
RP, uwarunkowana bezpieczeństwem żywnościowym i samowystar-czalnością w tym
zakresie.
W związku z rozpoznanymi i znanymi problemami naszego rolnictwa, najistotniejszą kwestią
jest poprawa jakości surowców i produktów rolnych, co zachęcić może zagranicznych
właścicieli zakładów przetwórczych do szerszego wykorzystania polskich płodów rolnych i
tym samym udrożnić i uatrakcyjnić finansowo zbyt nadwyżek tych produktów, których podaż
uzależniona jest od sezonowości produkcji rolnej.
Dotychczas, jednym ze sposobów osiągniecia wzrostu plonów było zwiększanie nawożenia
oraz stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Tu jednak pojawia się problem
bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz zachowania walorów środowiska. Podejmowane są próby
racjonalizacji zużycia nawozów mineralnych drogą zmian legislacyjnych.
Nowy nawóz ostatnio dopuszczony do sprzedaży w Polsce rodzi możliwość wsparcia działań
Rządu RP na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Jego upowszechnienie
w rolnictwie pozwoli na poprawę wyników gospodarowania na polach uprawnych drogą
ewolucyjną, z bez drastycznych zmian w tradycyjnych metodach upraw. Potrzebna jest jednak
aktywność edukacyjna, informacyjna i docieranie do producentów rolnych z nowymi
informacjami o charakterze agrotechnicznym.
TRIPLUS Sp. z o.o.
Tomasz Ciecierski Prezes Zarządu
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ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Organiczny nawóz dolistny i doglebowy pod nazwą

TM

przeznaczony jest do stosowania w formie roztworu wodnego w rolnictwie ekologicznym na
wszystkie uprawy roślin polowych, warzywnych, sadowniczych i ozdobnych.
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Zawiera NPK oraz funkcjonalne mikro i makroelementy zwiększające biodostępność składników
odżywczych obecnych w glebie, istotnie poprawiając jej żyzność.
Wzmaga siłę kiełkowania nasion, wspomaga wzrost roślin uprawnych, przyspiesza plonowanie,
zwiększa wydajność upraw oraz podwyższa wartość użytkową/odżywczą plonów (zawartość
skrobi w ziemniakach, cukru w burakach cukrowych, oleju w roślinach oleistych itp.).
Intensyfikuje przyswajalność fosforu i azotu.
Ma działanie prozdrowotne i wzmacnia system immunologiczny roślin zmniejszając ich podatność
na choroby wywoływane przez grzyby, bakterie i wirusy.
Zwiększa wytrzymałość roślin w niekorzystnych warunkach pogodowych poprzez aktywację
fitoaleksyn, poprawia zdolność zatrzymywania wody w okresach suszy oraz nadaje
hydrofobowość częściom podziemnym roślin podczas nawalnych ulew i powodzi, podwyższa
oporność na przymrozki.
Ułatwia utrzymanie i pielęgnację gazonów i trawników.
Doskonale zabezpiecza system korzenny (eliminuje guzowatość korzeni) sadzonek oraz bulwy,
karpy, kłącza i inne podziemne części roślin - przy ich wysadzaniu do gruntu.
Przedłuża świeżość owoców i warzyw oraz zapewnia lepszą trwałość plonów w transporcie i
przechowalnictwie.
Jest wolny od GMO i nie zakłóca równowagi ekologicznej.
Jest BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ.
Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi ani zwierząt.
Przy opryskach nie wymaga stosowania masek i odzieży ochronnej.

Decyzją MRiRW Nr 554/19 z dn. 20. 03. 2019 r. jest dopuszczony do obrotu.
Posiada Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane dnia
16. 04. 2019 r. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w
Puławach. Pozycja nr: NE/478/2019, w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości
gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
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ROŚLINY LEŚNE

Rekomendowany przez lasy Państwowe
Organiczny nawóz dolistny i doglebowy pod nazwą

TM

przeznaczony jest do stosowania w formie roztworu wodnego w lasach i w szkółkarstwie polowym i
kontenerowym.
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zawiera NPK oraz funkcjonalne mikro i makroelementy zwiększające biodostępność składników
odżywczych obecnych w glebie, istotnie poprawiając jej żyzność.
Wzmaga siłę kiełkowania nasion oraz przyrosty siewek i młodych sadzonek, poprawia
przyswajanie składników odżywczych z podłoża, zwiększa wydajność masy drzewnej, podwyższa
jakość drewna i jego wartość energetyczną.
Ma działanie prozdrowotne i wzmacnia system immunologiczny upraw leśnych zmniejszając ich
podatność na choroby wywoływane przez grzyby, bakterie i wirusy.
Odstrasza szkodniki, zabezpiecza liście i korę przed dużymi ssakami roślinożernymi oraz uprawy
polowe na obrzeżach lasów przed dzikami.
Zwiększa wytrzymałość upraw leśnych w niekorzystnych warunkach pogodowych poprzez
aktywację fitoaleksyn, poprawia zdolność zatrzymywania wody w okresach suszy oraz nadaje
hydrofobowość częściom podziemnym drzew podczas nawalnych ulew i powodzi, podwyższa
odporność na przymrozki.
Doskonale zabezpiecza system korzeniowy sadzonek przy zakładaniu szkółek polowych i
kontenerowych.
Jest wolny od GMO i nie zakłóca równowagi ekologicznej.
Jest BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ.
Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi ani zwierząt.
Przy opryskach nie wymaga stosowania masek i odzieży ochronnej.
Nie wymaga okresów karencji względem owoców leśnych po opryskach. Zbiory nadają się do
spożycia już następnego dnia po oprysku. Przedłuża świeżość i zapewnia lepszą trwałość owoców
leśnych w transporcie i przechowalnictwie.
Decyzją Min.RiRW Nr 554/19 z dn. 20. 03. 2019 r. jest dopuszczony do obrotu.
Posiada Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane dnia
16. 04. 2019 r. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w
Puławach. Pozycja nr: NE/478/2019, w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości
gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
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ROŚLINY OZDOBNE
Organiczny nawóz dolistny i doglebowy pod nazwą

TM

przeznaczony jest do stosowania w formie roztworu wodnego w hodowli i szkółkarstwie roślin
ozdobnych.
Zawiera NPK oraz funkcjonalne mikro i makroelementy zwiększające biodos-tępność
składników odżywczych obecnych w glebie, istotnie poprawiając jej żyzność.
• Wspomaga wzrost roślin ozdobnych, wzmaga kwitnienie, przedłuża świeżość kwiatów, w
tym ciętych oraz zapewnia ich lepszą trwałość w transporcie.
• Intensyfikuje przyswajalność fosforu i azotu.
• Ma działanie prozdrowotne i wzmacnia system immunologiczny roślin zmniej-szając ich
podatność na choroby wywoływane przez grzyby, bakterie i wirusy.
• Zwiększa wytrzymałość roślin w niekorzystnych warunkach pogodowych poprzez
aktywację fitoaleksyn, poprawia zdolność zatrzymywania wody w okresach suszy oraz
nadaje hydrofobowość częściom podziemnym roślin podczas nawalnych ulew i powodzi,
podwyższa oporność na przymrozki.
• Ułatwia utrzymanie i pielęgnację gazonów i trawników.
• Doskonale zabezpiecza system korzenny sadzonek oraz bulwy, karpy, kłącza i inne
podziemne części roślin - przy ich wysadzaniu do gruntu.
• Jest wolny od GMO i nie zakłóca równowagi ekologicznej.
• Jest BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ.
• Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi ani zwierząt.
• Przy opryskach nie wymaga stosowania masek i odzieży ochronnej.
•

Decyzją Min.RiRW Nr 554/19 z dn. 20. 03. 2019 r. jest dopuszczony do obrotu.
Posiada Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane
dnia 16. 04. 2019 r. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach. Pozycja nr: NE/478/2019, w wykazie nawozów i środków
poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie
ekologicznym.

TRIPLUS Sp. z o.o.
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ROŚLINY SADOWNICZE
Organiczny nawóz dolistny i doglebowy pod nazwą

TM

przeznaczony jest do stosowania w formie roztworu wodnego w sadach i w szkółkarstwie roślin
sadowniczych.
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zawiera NPK oraz funkcjonalne mikro i makroelementy zwiększające biodostępność składników
odżywczych obecnych w glebie, istotnie poprawiając jej żyzność.
Wspomaga wzrost roślin sadowniczych, intensyfikuje kwitnienie, zwiększa wydajność upraw,
podwyższa wartość użytkową/odżywczą zbiorów, poprawia walory smakowe owoców, przedłuża
ich świeżość i zapewnia lepszą trwałość w transporcie i przechowalnictwie.
Ma działanie prozdrowotne i wzmacnia system immunologiczny upraw sadowniczych,
zmniejszając ich podatność na choroby wywoływane przez grzyby, bakterie i wirusy.
Odstrasza ptaki i inne szkodniki.
Zwiększa wytrzymałość roślin w niekorzystnych warunkach pogodowych poprzez aktywację
fitoaleksyn, poprawia zdolność zatrzymywania wody w okresach suszy oraz nadaje
hydrofobowość częściom podziemnym drzew podczas nawalnych ulew i powodzi, podwyższa
oporność na przymrozki.
Doskonale zabezpiecza system korzenny sadzonek przy zakładaniu sadu.
Jest wolny od GMO i nie zakłóca równowagi ekologicznej.
Jest BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ.
Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi ani zwierząt.
Przy opryskach nie wymaga stosowania masek i odzieży ochronnej.
Nie wymaga okresów karencji po opryskach. Owoce nadają się do jedzenia następnego dnia po
oprysku.

Decyzją Min.RiRW Nr 554/19 z dn. 20. 03. 2019 r. jest dopuszczony do obrotu.
Posiada Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane
dnia 16. 04. 2019 r. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach. Pozycja nr: NE/478/2019, w wykazie nawozów i środków
poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie
ekologicznym.
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ROŚLINY WARZYWNE
Organiczny nawóz dolistny i doglebowy pod nazwą

TM

przeznaczony jest do stosowania w formie roztworu wodnego w uprawach ogrodniczych i polowych.
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zawiera NPK oraz funkcjonalne mikro i makroelementy zwiększające biodostępność składników
odżywczych obecnych w glebie, istotnie poprawiając jej żyzność.
Wzmaga siłę kiełkowania nasion, wspomaga przyrosty młodych sadzonek i wzrost roślin
uprawnych, przyspiesza plonowanie, zwiększa wydajność masy roślinnej, podwyższa jakość
zbiorów poprzez zwiększenie wartości odżywczych i energetycznych warzyw.
Ma działanie prozdrowotne i wzmacnia system immunologiczny warzyw zmniejszając ich podatność
na choroby wywoływane przez grzyby, bakterie i wirusy.
Odstrasza ptaki i szkodniki, ogranicza wzrost chwastów.
Zwiększa wytrzymałość roślin w niekorzystnych warunkach pogodowych poprzez aktywację
fitoaleksyn, poprawia zdolność zatrzymywania wody w okresach suszy oraz nadaje hydrofobowość
częściom podziemnym drzew podczas nawalnych ulew i powodzi.
Doskonale zabezpiecza bulwy, karpy, kłącza oraz system korzenny sadzonek przy wysadzaniu do
gruntu.
Jest wolny od GMO i nie zakłóca równowagi ekologicznej.
Jest BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ.
Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi ani zwierząt.
Przy opryskach nie wymaga stosowania masek i odzieży ochronnej.
Nie wymaga okresów karencji dla warzyw po opryskach. Zbiory nadają się do spożycia już
następnego dnia po oprysku. Przedłuża świeżość warzyw oraz zapewnia ich lepszą trwałość w
transporcie i przechowalnictwie.

Decyzją Min.RiRW Nr 554/19 z dn. 20. 03. 2019 r. jest dopuszczony do obrotu.
Posiada Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane dnia
16. 04. 2019 r. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w
Puławach. Pozycja nr: NE/478/2019, w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości
gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
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UPRAWY POLOWE
Organiczny nawóz dolistny i doglebowy pod nazwą

TM

przeznaczony jest do stosowania w formie roztworu wodnego w uprawach polowych.
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zawiera NPK oraz funkcjonalne mikro i makroelementy zwiększające biodostępność składników
odżywczych obecnych w glebie, istotnie poprawiając jej żyzność.
Wzmaga siłę kiełkowania nasion, wspomaga wzrost roślin uprawnych, przyspiesza plonowanie,
zwiększa wydajność upraw oraz podwyższa wartość użytkową/odżywczą plonów (zawartość
skrobi w ziemniakach, cukru w burakach cukrowych, oleju w roślinach oleistych itp.).
Intensyfikuje przyswajalność fosforu i azotu.
Ma działanie prozdrowotne i wzmacnia system immunologiczny roślin zmniej-szając ich podatność
na choroby wywoływane przez grzyby, bakterie i wirusy.
Zwiększa wytrzymałość upraw w niekorzystnych warunkach pogodowych poprzez aktywację
fitoaleksyn, poprawia zdolność zatrzymywania wody w okresach suszy oraz nadaje
hydrofobowość częściom podziemnym roślin podczas nawalnych ulew i powodzi.
Przedłuża świeżość zbiorów oraz zapewnia ich lepszą trwałość w transporcie i przechowalnictwie.
Doskonale zabezpiecza system korzenny sadzonek oraz bulwy, karpy, kłącza i inne podziemne
części roślin - przy ich wysadzaniu do gruntu.
Jest wolny od GMO i nie zakłóca równowagi ekologicznej.
Jest BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ.
Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi ani zwierząt.
Przy opryskach nie wymaga stosowania masek i odzieży ochronnej.

Decyzją Min.RiRW Nr 554/19 z dn. 20.03.2019 r. jest dopuszczony do obrotu.
Posiada Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane dnia
16. 04. 2019 r. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w
Puławach. Pozycja nr: NE/478/2019, w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości
gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
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KRZEWY OWOCOWE
Organiczny nawóz dolistny i doglebowy pod nazwą

TM

przeznaczony jest do stosowania w formie roztworu wodnego w uprawach polowych.
Decyzją Min.RiRW Nr 554/19 z dn. 20.03.2019 r. jest dopuszczony do obrotu.
Posiada Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane dnia
16. 04. 2019 r. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w
Puławach. Pozycja nr: NE/478/2019, w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości
gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Obserwacje nawozowe z zastosowaniem nawozu organicznego Aloe Vera Tri Plus rozpoczęto w 2018 roku.
Celem obserwacji było wstępne określenie wpływu omawianego nawozu na rozwój i wzrost roślin borówki
wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) oraz maliny (Rubus idaeus). Zarówno borówka wysoka jak i malina
właściwa są roślinami wrażliwymi na poziom i jakość nawożenia. Zapewnenie specyficznych warunków uprawy
oraz spełnienie wymagań nawozowych borówki wysokiej stanowią gwarancję wysokich plonów dobrej jakości.
W przypadku maliny właściwej poza wymaganiami glebowymi istotnym czynnikiem jest utrzymanie zasolenia
podłoża na odpowiednim poziomie oraz stabilizacja wilgotności podłoża.
Borówka Wysoka (Vaccinium corymbosum L.)
W roku 2019 - drugim roku obserwacji wykorzystano czteroletnie rośliny odmiany Liberty® utrzymywane w
pojemnikach o pojemności 25 litrów. Do pojemników docelowych wysadzono dwuletnie rośliny pochodzące
z jednej z polskich szkółek produkujących materiał szkółkarski pod nadzorem PIORiN. W 2018 roku nie
stosowano cięcia pielęgnacyjnego a jedynie usunięto rozwinięte kwiaty (BBCH 56-65) w celu wzmocnienia
roślin. Wilgotność podłoża utrzymywano za pomocą systemu nawadniania na poziomie 20-25% w okresie od
30 marca do 10 września.
W 2018 i 2019 roku stosowano nawożenie z uwzględnieniem zaleceń nawozowych dla gatunku. Do nawożenia
stosowano popularny, mineralny nawóz płynny wieloskładnikowy w dawkach określanych na podstawie analiz
glebowych wykonywanych co 30 dni począwszy od dnia 30 marca. Nawóz mineralny wieloskładnikowy
stosowany był zarówno w pojemnikach kontrolnych jak i objętych obserwacją. Dawkę nawozu korygowano na
podstawie wyników analiz zawartości składników pokarmowych w podłożu. Przy doborze nawozu
uwzględniano dostępność na rynku oraz bezpieczeństwo stosowania w objętych obserwacją uprawach.
W nawożeniu roślin objętych obserwacją stosowano nawóz AloeVera TriPlus w dawce odpowiadającej 10
litrom nawozu na hektar uprawy przy zagęszczeniu 4200 krzewów borówki wysokiej na jeden hektar.
Nawożenie z zastosowaniem nawozu ALoeVera TriPlus podzielono na 5 dawek, które stosowano od fazy

rozwoju pąków (BBCH 1-15) w odstępach dziesięciodniowych. Dawki nawozu podstawowego ograniczono
uwzględniając składy, zawartość składników pokarmowych i zalecenia nawozowe w taki sposób aby wielkość
dawek nawozowych była porównywalna z roślinami kontrolnymi.
Jako podłoże dla uprawy kontrolnej i obserwowanej zastosowano mieszaninę sporządzoną w następujących
proporcjach:
- torf kwaśny (pH 4,3 – 4,6) o gradacji 6-8 mm pochodzący z torfowisk litewskich w składzie podłoża stanowi
65%;
- włókno kokosowe medium pochodzące z zakończonej uprawy szklarniowej pomidora wraz z pozostałościami
systemu korzeniowego pomidora zwyczajnego(Solanum lycopersicum) w składzie podłoża stanowi 25%;
- perlit ogrodniczy w składzie podłoża stanowi 10%.
Na roślinach objętych obserwacją nie stosowano chemicznej ochrony roślin z uwagi na brak objawów
chorobowych na roślinach i owocach. Przed kwitnieniem roślin, do fazy pęknia pąków wykonano 2
zabiegi nawożenia dolistnego z wykorzystaniem Aloe Vera Tri Plus w stężeniu cieczy roboczej 0,2%.
Kolejne 2 zabiegi wykonano w okresie od fazy końca kwitnienia co 10 dni w stężeniu jak przed
kwitnieniem.
Rośliny kontrolne wymagały wykonania dwóch zabiegów chemicznej ochrony roślin przeciw szarej pleśni
(Botrytis cinerea).
Na wszystkich roślinach nie prowadzono chemicznej ochrony przed szkodnikami mimo stwierdzenia objawów
żerowania zwójkówek (Tortricidae) i wciornastków (Thysanoptera). Należy zauważyć, że żerowanie
omawianych szkodników było mniej intensywne na roślinach traktowanych AloeVera Tri Plus. Nie
prowadzono jednak szczegółowych obserwacji w celu określenia intensywności a powyższe stwierdzenie
wynika z obserwacji wyglądu roślin.
Z uwagi na konieczność dalszych obserwacji sprawozdanie nie zawiera danych liczbowych a jedynie wstępne
dane poglądowe. Wstępne wyniki z obserwacji potwierdzają wielopłaszczyznową skuteczność nawozu Aloe
Vera Tri Plus w uprawie borówki wysokiej. Szczegółowe określenie zakresu oddziaływania nawozu na roślinę
możliwe po rozszerzenie zakresu obserwacji i przeprowadzeniu badań w kierunku przydatności Aloe Vera Tri
Plus do ograniczenia infekcji szarej pleśni (Botrytis cinerea) oraz ograniczenia żerowania szkodników borówki
wysokiej. Wskazane jest przeprowadzenie badań w celu określenia przydatności Aloe Vera Tri Plus do upraw
ekologicznych owoców i niektórych warzyw.
Wstępne efekty stosowania nawozu AloeVera TriPlus:
- ograniczenie dawek nawożenia mineralnego o 28 % w drugim roku uprawy;
- wzrost odporności roślin na infekcje szarą pleśnią (Botrytis cinerea);
- wzrost plonu owoców o 13,2% w porównaniu z roślinami kontrolnymi;
- silniejszy i bardziej rozbudowany system korzeniowy;
- obserwowane, słabsze zaineresowanie roślinami przez owady i szkodniki.

Ocena plonu:
Porównując owoce z roślin traktowanych nawozem ALoeVera TriPlus i roślin kontrolnych nie stwierdzono
różnic smakowych. Nie badano zawartości poszczególnych składników, w tym poziomu cukrów, w owocach.
Istotne różnice stwierdzone na podstawie obserwacji:
- udział owoców o średnicy powyżej 10 mm w plonie ogółem wyższy o 16% w odniesieniu do plonu z
roślin kontrolnych;
- plon ogółem wyższy o 13,2 % w porównaniu z plonem roślin kontrolnych.
- średni plon handlowy uzyskany z rośliny objętej obsterwacją – 912 gram

Malina (Rubus idaeus)
Obserwacją objęto rośliny prowadzone w systemie uprawy pojemnikowej bez stosowania osłon.
W roku 2019 - drugim roku obserwacji wykorzystano dwuletnie rośliny otrzymane z krzyżowania roślin
odmiany pochodzącej od dostawcy holenderskiego z odmianą Polana utrzymywane w pojemnikach o
pojemności 10 litrów. Do pojemników docelowych wysadzono w 2018 roku rośliny pochodzące z własnej
produkcji, otrzymane z odrostów korzeniowych wyprowadzonych z karpy rośliny matecznej i ukorzenione. W
2018 roku zatosowano ogłowienie roślin po wykształceniu 35 pąka kątowego w celu ograniczenia jesiennego
rozwoju roślin. Wilgotność podłoża utrzymywano za pomocą systemu nawadniania na poziomie 45-50% w
okresie od 15 marca do 10 września. Uprawa nadal jest utrzymywana w załozonym planie prowadzenia uprawy.
W 2018 i 2019 roku stosowano nawożenie z uwzględnieniem zaleceń nawozowych dla gatunku. Do nawożenia
stosowano popularny, mineralny nawóz płynny wieloskładnikowy w dawkach określanych na podstawie analiz
glebowych wykonywanych co 30 dni począwszy od dnia 30 marca. W dniu 20.06.2019 roku zebrano liście w
celu wykonania badań na zawartość składników pokarmowych w liściach. Nawóz mineralny wieloskładnikowy
stosowany był zarówno w pojemnikach kontrolnych jak i objętych obserwacją. Dawkę nawozu korygowano na
podstawie wyników analiz zawartości składników pokarmowych w podłożu. Przy doborze nawozu
uwzględniano dostępność na rynku oraz bezpieczeństwo stosowania w objętych obserwacją uprawach.
W nawożeniu roślin objętych obserwacją stosowano nawóz AloeVera TriPlus w dawce odpowiadającej 10
litrom nawozu na hektar uprawy przy zagęszczeniu 18.000 pędów głównych na jeden hektar. Nawożenie do
podłoża z zastosowaniem nawozu ALoeVera TriPlus podzielono na 5 dawek, które stosowano od fazy rozwoju
kolejnych liści i wzrostu pędów (BBCH 10-49) w odstępach siedmiodniowych. Dawki nawozu podstawowego
ograniczono uwzględniając składy, zawartość składników pokarmowych i zalecenia nawozowe w taki sposób
aby wielkość dawek nawozowych była porównywalna z roślinami kontrolnymi. Przed kwitnieniem roślin, do
fazy początku rozwoju liści (BBCH 10-18) wykonano 2 zabiegi nawożenia dolistnego z wykorzystaniem Aloe
Vera Tri Plus w stężeniu cieczy roboczej 0,2%. Kolejne 2 zabiegi wykonano w okresie od fazy rozwoju
kolejnych liści i pędów (BBCH 19-49) co 10 dni w stężeniu jak przed kwitnieniem.
Jako podłoże dla uprawy kontrolnej i obserwowanej zastosowano włókno kokosowe pochodzące od wiądącego
dostawcy podłoża kokosowego do upraw szklarniowych. W przekroju pionowym struktura podłoża wykazuje
większy udział rozdrobionego chipsa kokosowego w dolnej warstwie. Dodatkowo trzy pojemniki ustawiono
na macie z włókna kokosowego o podziale włókna „medium” w celu obserwacji rozwoju i jakości systemu
korzeniowego.

Rośliny objęte obserwacją nie były objęte kompleksową ochroną chemiczną przed chorobami
grzybowymi. Wykonano jeden zabieg z zastosowaniem ŚOR w okresie kwitnienia (BBCH 60-69).
Obserwowano pojedyncze owoce z objawami porażenia szarą pleśnią (Botrytis cinerea) obejmujące
do 2% powierzchni owocu w drugim dniu po zbiorze.
Rośliny kontrolne wymagały wykonania trzech zabiegów chemicznej ochrony roślin przeciw szarej
pleśni (Botrytis cinerea).
Na wszystkich roślinach nie prowadzono chemicznej ochrony przed szkodnikami mimo stwierdzenia objawów
żerowania zwójek (Tortricidae) i mszyc (Aphidomorpha). Należy zauważyć, że żerowanie omawianych
szkodników było mniej intensywne na roślinach traktowanych AloeVera Tri Plus. Nie prowadzono jednak
szczegółowych obserwacji w celu określenia intensywności a powyższe stwierdzenie wynika z obserwacji
wyglądu roślin.
Z uwagi na konieczność dalszych obserwacji sprawozdanie nie zawiera danych liczbowych a jedynie wstępne
dane poglądowe. Wstępne wyniki z obserwacji potwierdzają wielopłaszczyznową skuteczność nawozu Aloe
Vera Tri Plus w uprawie pojemnikowej maliny. Szczegółowe określenie zakresu oddziaływania nawozu na
roślinę możliwe po rozszerzenie zakresu obserwacji i przeprowadzeniu badań w kierunku przydatności Aloe
Vera Tri Plus do ograniczenia infekcji szarej pleśni (Botrytis cinerea)oraz inwazyjnych lotów i żerowania
szkodników uprawy oraz ograniczenia żerowania szkodników. Wskazane jest przeprowadzenie badań w celu
określenia przydatności Aloe Vera Tri Plus do upraw ekologicznych owoców imaliny oraz jako środka
zapobiegającego niktórym infekcjom grzybowym.
Wstępne efekty stosowania nawozu AloeVera TriPlus:
- ograniczenie dawek nawożenia mineralnego o 26 % w drugim roku uprawy;
- wzrost odporności roślin na infekcje szarą pleśnią (Botrytis cinerea);
- wzrost plonu owoców o 11,7% w porównaniu z roślinami kontrolnymi;
- silniejszy i bardziej rozbudowany system korzeniowy;
- obserwowane, słabsze zaineresowanie roślinami przez owady i szkodniki;
- średni plon z pędu wynosi 874 gramy w cyklu letnim.
Ocena plonu:
Porównując owoce z roślin traktowanych nawozem ALoeVera TriPlus i roślin kontrolnych nie stwierdzono
różnic smakowych. Nie badano zawartości poszczególnych składników, w tym poziomu cukrów, w owocach.
Organoleptycznie nie stweirdzono różnic pomiędzy owocami kontrolnymi i pochodzącymi z uprawy
traktowanej nawozem ALoeVera TriPlus.

Podsumowanie
Dotychczasowe obserwacje wskazują na wielopłaszczyznowe działanie nawozu AloeVera TriPlus na rośliny
obserwowanych gatunków. Podobnie jak w przypadku truskawki, w przypadku maliny uprawianej w systemie
pojemnikowej jak i borówki wysokiej urawianej także w pojemniakach obserwuje się:
- wzrost plonu handlowego będący pochodną wzrostu masy owoców i ilości kwiatów;
- spadek zapotrzebowania uprawy na ochronę z wykorzystaniem środków chemicznej ochrony roślin.
Podanie szczegółowych danych nie jest możliwe z uwagi na niedokładność obserwacji;
- wyraźne obniżenie zapotrzebowania na nawożenie mineralne uprawy dla osiągnięcia
porównywalnych efektów;
- silniejszy system korzeniowy roślin traktowanych nawozem AloeVera TriPlus.

Szczegółowe określenie zakresu stosowania oraz przydatności nawozu AloeVera TriPlus do upraw
ekologicznych możliwe po przeprowadzeniu badań w jednostkach uprawnionych.
Z uwagi na znaczący wpływ nawozu AloeVera TriPlus na wzrost roślin i rozwój systemu korzeniowego
wskazane jest prowadzenie badań w celu określenia efektów stosowania nawozu w szkółkarstwie
roślin sadowniczych i ozdobnych.

Nawóz TRIPLUS Aloe Vera :
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zawiera NPK oraz funkcjonalne mikro i makroelementy zwiększające biodostępność
składników odżywczych obecnych w glebie, istotnie poprawiając jej żyzność.
Wzmaga siłę kiełkowania nasion, wspomaga wzrost roślin uprawnych, przyspiesza
plonowanie, zwiększa wydajność upraw oraz podwyższa wartość użytkową/odżywczą plonów
(zawartość skrobi w ziemniakach, cukru w burakach cukrowych, oleju w roślinach oleistych
itp.).
Intensyfikuje przyswajalność fosforu i azotu.
Ma działanie prozdrowotne i wzmacnia system immunologiczny roślin zmniejszając ich
podatność na choroby wywoływane przez grzyby, bakterie i wirusy.
Zwiększa wytrzymałość upraw w niekorzystnych warunkach pogodowych poprzez aktywację
fitoaleksyn, poprawia zdolność zatrzymywania wody w okresach suszy oraz nadaje
hydrofobowość częściom podziemnym roślin podczas nawalnych ulew i powodzi.
Przedłuża świeżość zbiorów oraz zapewnia ich lepszą trwałość w transporcie i
przechowalnictwie.
Doskonale zabezpiecza system korzenny sadzonek oraz bulwy, karpy, kłącza i inne podziemne
części roślin - przy ich wysadzaniu do gruntu.
Jest wolny od GMO i nie zakłóca równowagi ekologicznej.
Jest BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ.
Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi ani zwierząt.
Przy opryskach nie wymaga stosowania masek i odzieży ochronnej.

TRIPLUS Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 145 lok. 1/B31
00-453 Warszawa
t. 606 647 747
www.triplusaloe.eu

ZIEMNIAKI
Organiczny nawóz dolistny i doglebowy pod nazwą

TM
przeznaczony jest do stosowania w formie roztworu wodnego.

Decyzją Min.RiRW Nr 554/19 z dn. 20.03.2019 r. jest dopuszczony do obrotu.
Posiada Świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydane
dnia 16. 04. 2019 r. przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach. Pozycja nr: NE/478/2019, w wykazie nawozów i środków poprawiających
właściwości gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Pierwszy rok stosowania nawozu TRIPLUS Aloe Vera
Pierwszy oprysk stanowiska przed sadzeniem ziemniaków – 3 litry/1 ha/
Oprysk sadzeniaków przed sadzeniem roztworem wodnym – 2 litry /150 litrów wody / 1 ha
Rośliny po wzejściu 2-3 liście: oprysk roztworem wodnym – 3 litry /200 litrów wody / 1 ha
Roślina o wysokości 20 cm: oprysk roztworem wodnym – 4 litry /200 litrów wody / 1 ha
Rośliny przed kwitnieniem: oprysk roztworem wodnym – 4 litry /200 litrów wody / 1 ha
Rośliny po zawiązaniu owoców: oprysk roztworem wodnym – 4 litry /200 litrów wody / 1 ha

Drugi rok stosowania nawozu TRIPLUS Aloe Vera
Oprysk sadzeniaków przed sadzeniem roztworem wodnym – 2 litry /150 litrów wody / 1 ha
Rośliny po wzejściu 2-3 liście: oprysk roztworem wodnym – 3 litry /200 litrów wody / 1 ha
Roślina o wysokości 20 cm: oprysk roztworem wodnym – 4 litry /200 litrów wody / 1 ha
Rośliny przed kwitnieniem: oprysk roztworem wodnym – 4 litry /200 litrów wody / 1 ha
Rośliny po zawiązaniu owoców: oprysk roztworem wodnym – 4 litry /200 litrów wody / 1 ha

Trzeci rok stosowania nawozu TRIPLUS Aloe Vera
Oprysk sadzeniaków przed sadzeniem roztworem wodnym – 2 litry /150 litrów wody / 1 ha
Rośliny po wzejściu 2-3 liście: oprysk roztworem wodnym – 3 litry /200 litrów wody / 1 ha
Roślina o wysokości 20 cm: oprysk roztworem wodnym – 4 litry /200 litrów wody / 1 ha
Rośliny po zawiązaniu owoców: oprysk roztworem wodnym – 5 litry /200 litrów wody / 1 ha

Spodziewane efekty stosowania nawozu TRIPLUS Aloe Vera:
- wzrost plonu od 9% do 17%
- wzrost suchej masy o co najmniej 3% ,
- wzrost skrobii o co najmniej 2% oraz
- wzrost witaminy C aż o 100%
- potwierdzone podwyższenie odporności roślin na suszę,
- ograniczenie w znacznym stopniu występowania szkodników,
- ograniczenie rozwoju grzybów chorobotwórczych,
- zauważlna, znaczna poprawa trwalości plonu podczas przechowywania.

Burak cukrowy
Krajowy Związek Plantatorów Burak Cukrowego

Dopuszczenia Ministerstwa Rolnictwa
Certyfikaty ECO
Certyfikaty IUNG

Rekomendowany przez Okręgową Stację
Chemiczno-Rolniczą w Warszawie
Rekomendowany przez Instytut Ogrodnictwa w
Skierniewicach
Zalecany do upraw polowych przez Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Zalecany do upraw leśnych przez Instytut Badawczy
Leśnictwa w Sękocinie Starym

Zapraszamy do kontaktu
Tomasz Ciecierski
Prezes zarządu

+48 606 647 747

tomasz.ciecierski@triplusaloe.eu

