
VertiGO Up
Naturalny biostymulator pochodzenia roślinnego. Produkt zarejestrowany  w Belgii pod nazwą VERTIGO jako biostymulator: zezwolenie EM.620G – roztwór potasu z 
ekstraktem roślinnym. Wprowadzony do obrotu w Polsce zgodnie z art. 5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r., zgodnie z rozporządzeniem WE 764/2008.

CECHY PRODUKTU
• VertiGO Up jako biostymulator korzystnie wspomaga wzrost i rozwój roślin.
• VertiGO Up wspomaga rozwój korzeni, przyspiesza kwitnienie i dojrzewanie.
• VertiGO Up racjonalizuje gospodarkę wodną roślin, zwiększając ich odporność na suszę.
• VertiGO Up zwiększa efektywność wykorzystania składników pokarmowych.
SKŁAD
• ekstrakt roślinny: 3%
• K2O rozpuszczalny w wodzie: 4,7%
• zawartość suchej masy: 10%
• całkowita zawartość węgla organicznego: 1,5% 
• pH: 13,7%
ZALECENIA STOSOWANIA

Uprawa Termin stosowania Zabieg Dawka

kukurydza zaprawianie nasion

od 4 liści do 10 liści

1
1

6 l/t

3 l/ha

zboża zaprawianie nasion

faza strzelania w źdźbło

i/lub faza liścia flagowego

1

1-2

3 l/t

2,5 l/ha

lub 2 x 2,5 l/ha

rzepak od 4 liści do okresu przed kwitnieniem 

jesienią w fazie 4 liści oraz wiosną po 

ruszeniu wegetacji

1

2

3 l/ha

1,5 + 1,5 l/ha

ziemniaki od pełnych wschodów do fazy rozwoju 

bulw

1-3 5 l/ha

buraki 

cukrowe

od fazy 2 liści właściwych do fazy rozwoju 

korzenia

1-3 5 l/ha

łąki po każdym pokosie 1-3 1,5 l/ha

warzywa od pełnych wschodów do fazy wzrostu 

owoców

1-3 3 l/ha

drzewa 

owocowe

doglebowo: pękanie pąka, wzrost 

wegetatywny, kwitnienie

nalistnie: przed kwitnieniem, na początku 

kwitnienia, w fazie opadania płatków

3

3

7-8 l/ha

3-5 l/ha

szkółkarstwo doglebowo: przy sadzeniu

nalistnie: po posadzeniu 

1

2

10 l/ha

5 l/ha

Oprysk nalistny: minimum 100 l wody/ha; podlewanie: roztwór wodny od 0,5% do 1,3%; uprawy 
hydroponiczne: roztwór wodny od 0,2% do 1,3%
TRWAŁOŚĆ 24 miesiące
RODZAJE ZAGROŻEŃ
H302 - działa szkodliwie po połknięciu.
H314 - powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H318 - powoduje poważne uszkodzenia oczu.

PRODUCENT Wyprodukowano we Francji.
BOISVALOR
13 rue Jean Mermoz
81160 SAINT-JUERY
France
Tel. +33 5 63 45 00 20

MIESZALNOŚĆ
VertiGO Up można stosować łącznie z większością środków 
ochrony roślin i nawozów, z wyłączeniem produktów o niskim 
pH, zawierających olej mineralny lub azotan wapnia. Przed 
przygotowaniem mieszaniny należy przeprowadzić próbę 
mieszalności.
ZALECENIA STOSOWANIA
Dla uzyskania najlepszych rezultatów używać w rozcieńczeniu z 
wodą zapewniającym dobre pokrycie roślin. Nie wykonywać 
zabiegów w pełnym słońcu oraz w bardzo wysokich 
temperaturach. Jeśli to możliwe, produkt aplikować wieczorem 
lub wczesnym rankiem, zwłaszcza jeśli temperatura w ciągu dnia 
przekracza 25°C. Bardzo młode rośliny w warunkach stresu mogą 
być bardziej podatne na uszkodzenia. W takich warunkach 
stosować dawki niższe z zalecanych. W tabeli „Zalecenia 
stosowania” podano terminy aplikacji i dawki dla poszczególnych 
upraw. Produkt używać tylko na zewnątrz – na otwartej 
przestrzeni. 
PRZECHOWYWANIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed 
mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 40°C). Przed 
użyciem dobrze wymieszać!
Produkt pochodzenia naturalnego - możliwe wystąpienie 
zjawiska sedymentacji, bez wpływu na skuteczność. 
Czysty produkt powoduje korozję. 
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ
Zbiornik opryskiwacza napełnić do połowy wodą i rozpocząć 
mieszanie. Wstrząsnąć pojemnikiem z produktem w celu 
dobrego wymieszania i wlać  do opryskiwacza, a następnie dodać 
resztę wody. Po wykonaniu zabiegu dokładnie wyczyścić i 
przepłukać sprzęt do opryskiwania.
WAŻNE 
Przestrzegać instrukcji stosowania produktu. Zabiegi wykonywać 
zgodnie z najlepszą praktyką rolniczą, biorąc pod uwagę 
wszystkie czynniki specyficzne, tj. warunki pogodowe, typ gleby, 
technologię uprawy oraz szczególne wymagania odmianowe 
(ocena na własną odpowiedzialność).
ZASTRZEŻENIA
Producent gwarantuje wysoką jakość produktu tylko w 
oryginalnych opakowaniach, z zachowaniem terminu ważności. 
Gwarancja obejmuje również skład wskazany na  opakowaniu, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Dokument dotyczący środków ostrożności jest dostępny na 
żądanie.

WAGA 
NETTO: 
10,5 kg
(10 litrów)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
P264 - dokładnie umyć po użyciu.
P280 - stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę 
twarzy.
P301 + P330 + P331  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA wypłukać usta.
NIE wywoływać wymiotów.
P305 + P351 + P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać.
P310 - natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.


