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Polliflor, ürünün verim ve kalitesini arttıran güçlü bir çözümdür. Formülasyonundaki doğal bitki özütlerinden elde edilen maddeler ana 
bileşen Bor ile kaliteli bir sinerji oluşturur ve faydalı hormonları, aminoasitleri, kompleks karbonhidratları, birçok iz element de dahil 
olmak üzere mineralleri harekete geçirerek çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu teşvik ederler.
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Formülasyonun önemli özelliklerinden biri kolloidal (bağlayıcı) bir yapısı olmasıdır. Uygulandığı bitkide besin maddelerinin alımını 
%90’a kadar yükseltir.

POLLIFLOR
Meyve ağaçları ve sebzelerde: 
Hücrelerdeki tuz ve şeker oranını arttırarak tomurcukların soğuk 
hava koşullarına dayanıklılığını yükseltir. 
Çiçek ve meyve tutumunu beraberce güvence altına alır.
Kalsiyum faliyetini arttırır; meyvenin kalsiyum yoğunluğu yükselir.
Bağda:
Hücrelerdeki tuz ve şeker oranını arttırarak bitkilerin soğuğa 
dayanıklılığını destekler
Danelerde boncuklama ve pörsüme riskini indirger.

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Bitki koruma ürünleriyle karıştırılarak kullanılabilir. Ön karışım 
yapılarak karışabilirlik kontrol edilmeli ve Polliflor’un karışım 
tankına en son eklenmesine dikkat edilmelidir. Doğru uygulama 
zamanı meyve, sebze, bağ ve zeytinde farklılık göstermektedir. 
Bu nedenle etikette belirtilen uygulama zamanına ve dozuna 
uyulması son derece önemlidir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE DOZLARI

BİTKİ
UYGULAMA

DOZU
(Yaprak)

UYGULAMA ZAMANI

BAĞ 200 ml/100 L su Çiçeklenmeden önce ve sonra 10 gün ara 
ile 2-3 uygulama

MEYVE AĞAÇLARI (ELMA, ARMUT, KİRAZ, 
ŞEFTALİ, NAR, NARENCİYE)

200 ml/100 L su
Çiçek öncesinden meyve oluşum 

dönemine kadar 10-15 gün ara ile 2-3 
uygulama

SEBZELER (DOMATES, BİBER, PATLICAN, HIYAR VB.) 200 ml/ da Dikimden sonra 10 gün ara ile 
2-3 uygulama

ŞEKERPANCARI 200 - 300 ml/ da 6-8 yapraklı dönemden hasat zamanına 
kadar 2 uygulama

AYÇİÇEĞİ 100 - 150 ml/ da
1. uygulama: Yapraklanma dönemi
2. uygulama: Çiçeklenme öncesi
3. uygulama: Dane tutum dönemi

PAMUK 125 - 150 ml/ da Taraklanma başlangıcından itibaren 10 gün 
ara ile 2 uygulama

PATATES 125 - 150 ml/ da Çiçeklenme öncesinden itibaren 15-20 gün 
ara ile 2-3 uygulama

ZEYTİN 100 - 200 ml/ 
100 L su

1. uygulama: Çiçeklenme öncesi
2. uygulama: Çiçeklenme sonrası

3. uygulama: Dane oluşum dönemi

KANOLA 100 - 200 ml/ da 2-3 yapraklı dönemden çiçek başlangıcına 
kadar 1-2 uygulama

HUBUBAT 100 - 200 ml/ da Kardeşlenme döneminden itibaren 2-3 
uygulama

Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye 
edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.
UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114
Herhangi bir zehirlenme, kaza veya acil durumda aşağıdaki Chemtrec numarasını arayarak 
yardım alabilirsiniz.

Chemtrec: 0212 705 53 40 (24 saat)

Ürün üretici firma: AGRONUTRITION  / Parc Activestre 3, avenue de l’Orchidee 31390 
Carbonne France

Ürün ithalatçı firma: LANCES LINK Kimya ve İlaç San. Tic. A.Ş. / Opr. Cemil Topuzlu Cad. Yuvam 
Apt. No:32/8 34726 Fenerbahçe Kadıköy İstanbul

Doz oranının aşılmamasına, bakır ve ağır 
metal içeren gübreler ile karıştırılmamasına 
özellikle dikkat edilmelidir. 
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