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Szanowni Państwo,
Jesteśmy orędownikami idei, że nowoczesne rolnictwo to świadoma i odpowiedzialna dziedzina produkcji żywności, która powinna
działać zgodnie z naturalnym cyklem otaczającej nas przyrody. Naszym
celem jest wykorzystywanie potencjału matki natury – siłę rodną gleby,
w celu wyprodukowania żywności o najwyższej jakości, bez ingerencji
toksycznych substancji zaburzających istniejącą równowagę. Uważamy, że nawozy mineralne i środki ochrony roślin zakłóciły naturalny
obieg materii w rolnictwie. Wiemy też, że samo zredukowanie syntetycznych i mineralnych środków w uprawach rolniczych bez odpowiedniego wsparcia, może przynieść wielkie szkody.
Nasze podejście, zgodne z najnowszymi dyrektywami Unii Europejskiej, skupia się na kreowaniu zdrowych ekosystemów w otaczającej nas rzeczywistości i na rozwiązaniach natury – której, jak pokornie
przyznajemy, nigdy nie będziemy w stanie poznać do końca. Różnorodność i bogactwo świata roślinnego i mikrobiologicznego daje nam narzędzia do skutecznej ochrony przed szkodnikami i chorobami. Wyciągi,
gnojówki, odwary czy napary z różnych roślin od pokoleń były wykorzystywane w uprawie roślin i hodowli zwierząt. Skutecznie walczono
z chorobami grzybowymi naparem ze skrzypu, z insektami – gnojówką
z pokrzywy, a szkodnikami glebowymi – wrotyczem. Oczywiście nie namawiamy Państwa do powrotu do tych metod, a jedynie podajemy za
przykład rozwiązania, które były skuteczne w dawnych czasach.
Dziś wiemy, że dzięki rozwojowi nauki i technologii, możemy
zaproponować nowoczesne produkty i rozwiązania oparte o najnowszą wiedzę z zakresu biologii i mikrobiologii, które czerpią z natury
i skutecznie eliminują potrzebę używania substancji nieorganicznych.
Zmiana podejścia jest możliwa, nawet na wielkopowierzchniowych gospodarstwach towarowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą i do kontaktu,

Gospodarstwo rolne przy Lesaffre, (fot. Bartłomiej Karamon)

zespół DATII
PRODUKTY I ZABIEGI

1

ROLNICTWO BEZ POZOSTAŁOŚCI

OFERTA HANDLOWA 2022

EmFarma Plus
probiotyczna kompozycja na resztki pożniwne i do detoksykacji gleby

Skuteczny,  ekologiczny produkt przeznaczony dla wszystkich upraw rolniczych, głównie do stosowania doglebowego. Swój sukces i doskonały
efekt działania zawdzięcza unikalnej kompozycji szczepów mikroorganicznych SCD ProBio Plus, poddanych fermentacji przy współudziale
ekologicznej melasy. Szczególne zasługi ponosi w przyspieszaniu rozkładu resztek organicznych w glebie. Może być stosowany we wszystkich rodzajach upraw, nie wymaga okresu karencji i prewencji. Jest
całkowicie bezpieczny dla życia ludzi, zwierząt i roślin, zawiera niemodyfikowane genetycznie składniki, bez konserwantów i barwników.
Korzyści ze stosowania:
• przyspieszenie rozkładu materii organicznej w glebie
• odbudowywanie próchnicy glebowej
• zwiększenie pojemność powietrzno-wodnej
• stabilizowanie i poprawienie pH gleby
• uaktywnienie przyswajania pierwiastków glebowych
Bezpieczeństwo produktu EmFarma dla ludzi i środowiska potwierdza
Atest Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-3111/2016
Skład: kultury mateczne żywych mikroorganizmów SCD ProBio Plus®
bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące, grzyby fermentujące, drożdże, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, rewitalizowana, niechlorowana woda, sól, kompleks minerałów.
Proces technologiczny fermentacji trwa ok. 6 tygodni.
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dostępne pojemności Em Farma Plus  to 10l, 20l, 1000l
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EmFarma
probiotyczna kompozycja mikroorganizmów dla roślin (dolistne)

Skuteczny, ekologiczny produkt przeznaczony dla wszystkich upraw
rolniczych, głównie do stosowania dolistnego. Swój sukces i doskonały efekt działania zawdzięcza szczególnej kompozycji szczepów mikroorganicznych SCD ProBio ORIGINAL®, poddanych fermentacji przy
współudziale ekologicznej melasy. Może być stosowany w całym cyklu
uprawy, bez zachowania okresu karencji i prewencji, bez dodatkowych
środków ostrożności. Zawiera niemodyfikowane genetycznie składniki,
bez konserwantów i barwników.
Korzyści ze stosowania:
• zwiększenie siły kiełkowania roślin i wyrównanie wschodów
• utrzymanie wody i zasobności mikro i makroelementów w roślinie
• zwiększenie lepszej przyswajalności i pobierania składników pokarmowych przez roślinę
• zwiększenie kondycji i odporności rośliny
Bezpieczeństwo produktu EmFarma dla ludzi i środowiska potwierdza
Atest Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-3111/2016
Skład: kultury mateczne żywych mikroorganizmów SCD ProBio ORIGINAL®; bakterie kwasu mlekowego, grzyby fermentujące, drożdże,
ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, rewitalizowana, niechlorowana
woda, sól, kompleks minerałów.
Proces technologiczny fermentacji trwa ok. 6 tygodni.
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dostępne pojemności Em Farma to 10l, 20l, 1000l
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AminoVin B1
organiczny stymulator wzrostu

Roślinny produkt zwiększający tolerancję roślin na stres. Dzięki odpowiednio zbilansowanej i dobranej liczbie naturalnych roślinnych aminokwasów (zwłaszcza alaniny, proliny i kwasu glutaminowego), witamin z
grupy B (B1 i B2) oraz makro i mikroelementów, zwiększa tolerancję na
czynniki stresowe, wspomaga procesy regeneracyjne oraz stymuluje
wzrost i rozwój roślin.
Korzyści ze stosowania:
• wspomaganie odporności i regeneracji roślin uprawowych
• wzrost potencjału plonotwórczego (roślina efektywniej reaguje na
podstawowe zabiegi agrotechniczne)
• szybsza regeneracja uszkodzeń spowodowanych przez niektóre
agrofagi czy inne niekorzystne czynniki, na przykład atmosferyczne
tj. przymrozki, susza czy gradobicie.
• skuteczny adiuwant do stosowania łącznie ze ŚOR
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr S-1035/21
Bezpieczeństwo produktu AminoVin B1 potwierdza
Atest Państwowego Zakładu Higieny nr Nr PZH/BT-3495/2018
Skład: Aminokwasy: (8,9%); Białko: (26,0%); Makroelementy: Azot
(4,2%); Potas (5,9%); Wapń (0,3%); Siarka (0,7%); Fosfor (0,1%);
Mikroelementy: Magnez, Cynk, Bor, Miedź, Molibden, Mangan, Żelazo; Witaminy z grupy B: (B1, B2)

dostępne pojemności AminoVin B1 to 20l

Właściwości fizyko-chemiczne: gęstość (1,28 g/cm3), pH 6,2

PRODUKTY I ZABIEGI
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Biosach C
organiczny stymulator wzrostu

Innowacyjny, bardzo wydajny środek zwiększający tolerancję roślin na
stresy wywołane przez niekorzystne działanie grzybów, szkodników czy
chwastów. Wytwarzany jest na bazie nieaktywnych drożdży. W swoim
składzie oprócz aminokwasów, białka, węglowodanów, tłuszczu, makro
i mikroelementów, posiada witaminy z grupy B (B1 i B2), które biorą
czynny udział w metabolizmie węglowodanów i biosyntezie aminokwasów. Zalecany do stosowania w zabiegach dolistnych we wszystkich roślinach uprawnych.
Korzyści ze stosowania:
• szybsza regeneracja uszkodzeń spowodowanych przez niekorzystne
czynniki atmosferyczne, tj. przymrozki, susza czy gradobicie
• wspomaganie odporności i regeneracji roślin
• wzrost potencjału plonotwórczego, roślina efektywniej reaguje na
podstawowe zabiegi agrotechniczne
Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr S-947/21
Bezpieczeństwo produktu BioSach C potwierdza
Atest Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/BT- 3500/2018
Skład: aminokwasy ogółem min. 35%, azot całkowity (N) min. 6,0%,
potas w przeliczeniu na K2O min. 1,6%, zawartość siarki min. 0,3%
zawartość węgla organicznego Corg min. 40%, zawartość substancji
organicznej min 90%, wartość pH min. 5,0, postać stała/sypka.

PRODUKTY I ZABIEGI

dostępne pojemności BioSach C to 1kg
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Azocor 105
organiczny nawóz kompleksowy w formie granulatu

Granulowany organiczny nawóz kompleksowy wysokiej jakości. Dzięki
organicznej budowie składników zawartych w nawozie, straty azotu na
skutek gazyfikacji czy wymycia są ograniczone do minimum. Zapewnia
to bardziej racjonalne i oszczędne wykorzystanie azotu oraz wpływa na
bezpieczeństwo wód gruntowych.
Korzyści ze stosowania:
• azot organiczny jest bardziej wydajny od azotu mineralnego
• azot jest odporny na wymywanie, co ma pozytywny wpływ na wody
podskórne
• wysoka wartość azotu organicznego nie wpływa negatywnie na
glebę
Skład: Azot (N) organiczny 1 0,5-11%; tlenek potasu (K2O) całkowity1-1,5%; substancja organiczna 64%; bezwodnik fosforu (P2O5)
całkowity1,2-1,5%; węgiel organiczny (C) o pochodzeniu biologicznym
32%; pH 6-7

dostępne pojemności Azocor 105 to 20kg

PRODUKTY I ZABIEGI
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Ema5 i Ema5 z wrotyczem
probiotyczne repelenty ograniczające choroby grzybowe i szkodniki

Bezpieczne w użyciu, ekologiczne wyroby o silnym działaniu ograniczającym występowanie chorób grzybowych i likwidujące niektóre szkodniki. Swój sukces i efekt działania zawdzięczają szczególnej kompozycji
szczepów mikroorganicznych, poddanych dodatkowej fermentacji z octem winnym, alkoholem i wrotyczem. Stosowane profilaktycznie i interwencyjnie pomagają w ograniczaniu chorób grzybowych i występowanie
szkodników. Można je stosować w całym cyklu uprawy, bez zachowania
okresu karencji i prewencji i bez dodatkowych środków ostrożności.
Korzyści ze stosowania:
• ograniczenie chorób grzybowych
• wzmacnianie naturalnej odporności roślin
• pomoc w walce z szarą pleśnią, mączniakiem, parchem,zarazą ziemniaczaną, stonką, bakteriozami, kanciastą plamistością, alternariozą,
śmietką
Skład: bakterie kwasu mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące, grzyby
fermentujące, drożdże, ekologiczna melasa z trzciny cukrowej, ocet winny, alkohol etylowy, wrotycz i rewitalizowana, niechlorowana woda.
Proces technologiczny fermentacji Ema5 trwa ok. 8 tygodni a Ema5
z wrotyczem ok. 12 tygodni.

dostępne pojemności Ema5 i Ema5 z wrotyczem to 5l, 10l, 20l

PRODUKTY I ZABIEGI
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Resztki pożniwne
Resztki pożniwne, to doskonały pokarm dla gleb – pod warunkiem, że ulegną humifikacji, a nie zagniwaniu. Aby zapobiec ich wyoraniu w stanie nierozłożonym oraz pleśnieniu i gniciu, bardzo ważne jest
wprowadzenie do gleby odpowiednich, pożytecznych mikroorganizmów. Od lat wiedzą o tym nasi klienci.
Zależy nam na poszerzaniu wiedzy o wiodącej roli, jaką odgrywają mikroorganizmy w życiu gleby – to właśnie dzięki nim powstaje
próchnica.   Odpowiednią jej zawartość (minimum 3%) określa się poprzez obecność na jednym hektarze w warstwie ornej około piętnastu
ton mikroorganizmów. To potężna „naturalna fabryka biologiczna”, która zabezpiecza rośliny w składniki odżywcze i chroni przed chorobami.
Gleba mineralna pozbawiona próchnicy – nawet ta bardzo zasobna
w azotany, fosforany, związki potasu, magnezu czy wapnia i o odpowiednim pH, nie rozłoży wielu szkodliwych związków chemicznych wniesionych w zabiegach agrotechnicznych. Wiemy też, że są to główne przyczyny ograniczeń nawozowych jakie chce wprowadzić Unia Europejska.
Nasze preparaty i zalecenia detoksykują i regenerują glebę, odtwarzając jej siłę rodną. Wypierają zagniwanie i przyspieszają rozkład
resztek pożniwnych i innej materii organicznej – obornika, gnojówki
i gnojowicy. Zdecydowanie poprawiają strukturę i regulują stosunki powietrzno-wodne, dzięki czemu roślina ma szansę na silniejszą rozbudowę swojego systemu korzeniowego.
Wprowadzenie rolnictwa bez pozostałości skutkuje wyparciem
szkodliwych drobnoustrojów i szkodników, co pozwala na zmniejszenie
lub całkowite wyeliminowanie stosowania zapraw chemicznych. Takie
podejście poprawia wyniki finansowe gospodarstwa, o czym chętnie
i osobiście mogą Państwa poinformować nasi zadowoleni klienci.

PRODUKTY I ZABIEGI

Gospodarstwo rolne przy Lesaffre, (fot. Bartłomiej Karamon)
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Gospodarstwo Lesaffre
W Wołczynie, w gospodarstwie rolnym o powierzchni 1000 ha,
należącym do  Lesaffre Polska S.A. uprawy rolnicze chronione są metodami biologicznymi. Gospodarstwo specjalizuje się w uprawie kukurydzy, pszenicy, rzepaku oraz jęczmienia ozimego. Metody uprawy gleby
są tradycyjne.
Gospodarstwo 11 lat temu postawiło na naturalne metody uprawy i ochrony roślin. Podstawą działania był proces detoksykacji gleby
i odbudowy jej żyzności poprzez stosowanie doglebowych preparatów
mikrobiologicznych tj. EmFarma Plus. Proces rozpoczęto od zabiegów
doglebowych na resztkach pożniwnych – ściernisku i słomie. W okresie trzech lat zaaplikowano 150 litrów preparatu na hektar, co zaowocowało wyraźną odbudową  edafonu glebowego i pozwoliło w czwartym roku, na znaczne (30%) obniżenie stosowania azotu mineralnego.
Ograniczono również stosowanie środków ochrony roślin. Zauważono,
że żyźniejsza i jakby bardziej wypoczęta gleba, pozwoliła na produkcje
zdrowych roślin – odporniejszych na choroby i szkodniki.  
Ten wymierny sukces pozwolił firmie podjąć agrotechniczne wyzwanie i od 2016 roku nawozy mineralne zostały całkowicie zastąpione
nawozami organiczno-mineralnymi, a chemiczne ŚOR biologicznymi
metodami ochrony. Zakład Lesaffre Polska S.A. ograniczył stosowanie herbicydów poprzez obniżanie dawek w połączeniu z naturalnymi
adiuwantami. Takie połączenie pozwoliło na szybki rozkład herbicydu w
glebie przy zachowaniu 100% skuteczności. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie trzy letni okres systematycznej detoksykacji i odbudowy
siły rodnej gleby, probiotycznym preparatem mikrobiologicznym.
W ramach projektu GYROSKAN w NCBiR (Biostrateg)  przeprowadzono badania, które potwierdziły, że uprawa i ochrona biologiczna
bez użycia prepartów chemicznych jest możliwa, korzystna dla środowiska i przedsiębiorstwa. Szczegółowe badania gleby i jakości ziarna

PRODUKTY I ZABIEGI

zostały potwierdzone przez Instytut Ochrony Roślin, Instytut Agrofizyki
PAN z Lublina oraz Uniwersytet Przyrodniczy z Lublina.
Badania prowadzone przez doktora J. Bojarczuka ze Stacji Oceny Odmian w Smolicach, dotyczące wpływu preparatu EmFarmaPlus na
zmiany temperatury w wierzchniej warstwie gleby, wykazały że temperatura łanu jest nawet o 4°C niższa od temperatury powietrza. Ma to
ogromne znaczenie dla gospodarki wodnej w glebie. Zjawisko to tłumaczy również fakt, że rośliny na polach zdrowych, gdzie aplikuje się probiotyczne kompozycje mikroorganizmów, wzrastają równo przez cały okres
wiosny – a nie skokowo – i tym samym nie reagują tak silnie na zmieniające się warunki pogodowe. Wysoka temperatura jest ważnym czynnikiem
negatywnie wpływającym na wzrost i rozwój, ponieważ obniża plon od 3
do 5% na 1°C powyżej 15°C w roślinie.
Dzisiaj ochrona kukurydzy metodami biologicznymi, pomimo
wieloletniej monokultury,  pozwala kontrolować liczebność szkodników
na bezpiecznym poziomie bez żadnej szkody dla plonowania. Ziarno jest
wolne od pozostałości po środkach chemicznych i bez problemu znajduje
nabywców za cenę dużo wyższą niż rynkowa.  
Rosnąca świadomość konsumentów oraz zapotrzebowanie firm
przetwórczych na żywność bez pozostałości, nie jest przeszkodą, tylko
drogą dla koncernu Lesaffre Polska S.A. w budowaniu marki producenta
zdrowej żywności. Wiemy, że z roku na rok będzie rosło zapotrzebowanie
na producentów wartościowego i zdrowego ziarna. My jesteśmy gotowi.

Bartłomiej Karamon
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Oferta handlowa 2022
przygotowaliśmy dla Państwa produkty
i specjalnie dobrane zabiegi bez pozostałości.

Gospodarstwo rolne przy Lesaffre, (fot. Bartłomiej Karamon)
PRODUKTY I ZABIEGI
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KUKURYDZA

KUKURYDZA

zabiegi w rolnictwie bez pozostałości
(dawkowanie na jeden hektar)
Przygotowanie gleby
(resztki pożniwne)
Nawożenie
Przed siewem

Detoksykacja gleby po kukurydzy: 30-50 l EmFarma Plus + 20 l AminoVin B1 + 2 kg Biosach C
Detoksykacja gleby po zbożach:
20-40 l EmFarma Plus + 20 l AminoVin B1 + 2 kg Biosach C
Proces detoksykacji umożliwia ograniczenie nawożenia mineralnego do 30%

Nawożenie organiczno-mineralne Azocor 300-400 kg plu Alginit + Mączka Bazaltowa wg zapotrzebowania
mineralne wg zaleceń nawozowych ale ograniczone o 20%
Uwaga: Zaleca się przejście z nawożenia mineralnego na organiczno-mineralne
Przygotowanie gleby: 10-20 l EmFarmaPlus + 0,5-1 kg BioSach

Po siewie

Ograniczenie fungicydów i insektycydów do 50%: 1,0 kg BioSach + 2–4 l AminoVin B1
Zamiast fungicydów i insektycydów: 5-7 l EmFarmaPlus + 0,5-1 l BioSach

8-12 liść

Ograniczenie fungicydów i insektycydów do 50%: 0,5 kg BioSach + 2 l AminoVin B1
Zamiast fungicydów i insektycydów: 5-7 l EmFarmaPlus + 0,5 kg BioSach

Kwitnienie
Ochrona przed
omacnicą prosowianką

Za pomocą opryskiwacza szczudłowego: 5 l EmFarmaPlus + 1kg BioSach C + 2 l AminoVin B1
Tylko preparaty biologiczne np. kruszynek

Zalecamy badanie gleby na zawartość próchnicy, kwasowość i zasobność w Ca, N mineralny, K, P, S, Mg i mikroelementy:
mangan, miedź, cynk, żelazo, molibden, bor. W zależności od wyników badań odpowiednio dostosujemy stosowanie zaleceń.
PRODUKTY I ZABIEGI
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PSZENICA

zabiegi w rolnictwie bez pozostałości
(dawkowanie na jeden hektar)
Detoksykacja: oprysk EmFarma Plus 20–40l/ha + aminokwasy AminoVin B1 20l + BioSach C 2 kg
Nawożenie: według zaleceń nawozowych
przygotowanie gleby
(resztki
pożniwne)
JESIEŃ(resztki
pożniwne)

Uwaga: Zaleca się przejście z nawożenia mineralnego na organiczno-mineralne
Dzięki detoksykacji istnieje możliwość ograniczenia nawożenia mineralnego do 30%
Zaprawianie nasion tylko w przypadku nasion niezaprawionych chemicznie – stosować EmFarma 1l/100kg nasion
Liczba zabiegów 1–4

faza od czwartego
liścia do krzewienia

W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów do 50%: BioSach C 0,5–1 kg + AminoVin B1 4l + Preparat krzemowy
W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów w 100%: EmFarmaPlus 5–10l + BioSach C 0,5–1 kg + AminoVin B1 4l
+ Preparat krzemowy+ Olejki roślinne 3–5l
Liczba zabiegów 1–2

faza
pierwszego/drugiego
kolanka
faza liścia flagowego
i kłoszenie

W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów do 50%: BioSach C 0,5–1 kg + AminoVin B1 4l + Preparat krzemowy
W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów w 100%: EmFarmaPlus 5–10l + BioSach C 0,5–1 kg + AminoVin B1 4l
+ Preparat krzemowy+ Olejki roślinne 3–5l
Liczba zabiegów 1–2
EmFarmaPlus 4–8l + BioSach C 0,5–1 kg + AminoVin B1 2l

Zalecamy badanie gleby na zawartość próchnicy, kwasowość i zasobność w Ca, N mineralny, K, P, S, Mg i mikroelementy:
mangan,
miedź, gleby
cynk,nażelazo,
molibden,
W zależności
wyników
badańP,odpowiednio
dostosujemy
stosowanie
zaleceń.
Zalecane badanie
zawartość
próchnicy, bor.
kwasowość
i zasobnośćod
w Ca,
N mineralny,K,
S, Mg, mikroelementy
(mangan, miedź,
cynk, żelazo,
molibden, bor). W
zależności od wyników badania odpowiednie stosowanie zaleceń wynikajacych z Zaleceń Rolnictwa Bez Pozostałości

PRODUKTY I ZABIEGI
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RZEPAK
JESIEŃ

przygotowanie gleby

(resztki pożniwne)

faza 4-6 liści

zabiegi w rolnictwie bez pozostałości
(dawkowanie na jeden hektar)

Detoksykacja: oprysk EmFarma Plus 20-40l/ha + aminokwasy AminoVin B1 20l/ha + Biosach C -2 kg/ha
Nawożenie: według zaleceń nawozowych
Uwaga: Zaleca się przejście z nawożenia mineralnego na organiczno-mineralne
Dzięki detoksykacji istnieje możliwość ograniczenia nawożenia mineralnego do 30%
W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów do 50%: BioSach 0,5–1 kg + AminoVin B1 2–4l + Preparat krzemowy
W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów w 100%: EmFarmaPlus 5–10l+ BioSach 0,5–1 kg + AminoVin B1 2–4l
+ Preparat krzemowy + Olejki roślinne 3–5l/ha

WIOSNA

początek wegetacji

rozwój pędów bocznych
wzrost pędu głównego
rozwój pąków
początek i koniec
kwitnienia
rozwój łuszczyn

dojrzewanie

PRODUKTY I ZABIEGI

W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów do 50%: BioSach 0,5–1 kg + AminoVin B1 2–4l + Preparat krzemowy
W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów w 100%: EmFarmaPlus 5-10l + Preparat krzemowy + miedź, mangan, cynk 0,5–1l
+ bor, molibden 1–2l
Uwaga: Zamiast nawożenia mineralnego można zastosować posypowo Azocor 300–400 kg lub Bioilsa N12,5 200–300 kg
W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów do 50%: BioSach 0,5–1 kg + AminoVin B1 2–4l
W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów w 100%: EmFarmaPlus 3–5L + BioSach 0,5–1 kg + AminoVin B1 2–4l
+ Olejki eteryczne 3–5l + Preparat krzemowy
W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów do 50%: BioSach 0,5–1 kg + AminoVin B1 2–4l
W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów w 100%: EmFarmaPlus 3–5l + BioSach 0,5–1 kg + AminoVin B1 2–4l + Olejki eteryczne 3–5l

W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów do 50%: BioSach 0,5–1 kg + AminoVin B1 1–2l
W przypadku ograniczenia fungicydów i insektycydów w 100%: EmFarmaPlus 3-5l + BioSach 0,5–1 kg + AminoVin B1 1–2l + Olejki eteryczne 3–5l
EmFarmaPlus 3-5l
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KREDYT ZERO PROCENT

do 150 000 zł na nasze probiotyczne produkty w
dogodnych okresach kredytowania 3,4,6 lub 12 mies.
Na co możesz przeznaczyć kredyt?
Kredyt 0% został stworzony specjalnie dla Państwa i można go przeznaczyć na wszystkie oferowane przez nas produkty probiotyczne:
• naturalne nawozy
• stymulatory wzrostu
• suplementy
• środki czystości
•odżywki
• mieszanki paszowo uzupełniające

Jakie są okresy kredytowania?
Kredyt spłacany jest w formie raty balonowej na koniec każdego
cyklu rewolwingowego 3, 4, 6 lub 12 miesięcy.
Program finansowany we współpracy
z bankiem Credit Agricole
Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie lub otwarcie Konta Biznes. Oferta specjalna tylko do klientów współpracujących lub dokonujących zakupu produktów oferowanych przez DATII. W razie zawarcia umowy kredytowej
ze zmienną stopą procentową istnieje ryzyko zmiany tej stopy, w tym jej podwyższenia, co może spowodować zwiększenie zobowiązania należnego do spłaty. Wysokość maksymalnej kwoty kredytu zostanie wyliczona po zbadaniu
zdolności kredytowej.Opis akceptowanych przez Bank dokumentów oraz informacje o wymaganych zabezpieczeniach oraz ofercie produktowej (w tym Regulamin konta, Regulamin udzielania kredytów, Tabele Opłat i Prowizji oraz
Tabele Oprocentowania dla klientów instytucjonalnych) dostępne są na stronie www.credit-agricole.pl oraz pod numerem serwisu telefonicznego 71 79 97 159. Materiał ma charakter informacyjny.

PRODUKTY I ZABIEGI
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strona
www.datii.pl

Zapraszamy do kontaktu przez internet. Na naszej stronie znajdą Państwo więcej informacji na
temat serii naszych produktów, zastosowań, przykładów agrotechnicznych i formularz kontaktowy.
Zachęcamy również do bezpośrednich zakupów w naszym sklepie www.sklep.datii.pl

biuro
71 315 20 72
509 02 03 02
biuro@datii.pl

Powyższa oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Jest to
zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71
kodeksu cywilnego. Serdecznie zapraszamy do
kontaktu lub do odwiedzenia naszego biura, w
celu złożenia zamówienia.

adres
ul.Słoneczna 32
55-095 Długołęka
pon–piąt. 8.00–16.00
PRODUKTY I ZABIEGI
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