
Nowy wymiar jakości 



TROSZCZYMY SIĘ O KAŻDY OWOC



EFEKT WIELOLETNICH BADAŃ
GREEN HAS ITALIA



STOSOWANY NA TYSIĄCACH 
HEKTARÓW  NA ŚWIECIE



EXPANDO TO

unikalne połączenie 
stymulacji i odżywiania 
w jednym



EXPANDO TO

stymulator wzrostu
i plonowania 
owoców oraz warzyw



EXPANDO ZAPEWNIA 

wysoką jakość plonu 
handlowego:
duże, wyrównane, 
wybarwione owoce



EXPANDO ZAPEWNIA

łatwą sprzedaż i dobrą cenę za owoce 
pożądane przez konsumenta



EXPANDO ZAPEWNIA

zastąpienie wielu programów
biostymulacji i odżywienia rośliny jednym 

produktem



EXPANDO TO UNIKATOWE 
POŁĄCZENIE

składników organicznych i mineralnych  
gwarantujące właściwe odżywienie oraz 

optymalny wzrost i rozwój rośliny



CZĘŚĆ ORGANICZNA EXPANDO

Wyłącznie 
pochodzenia 
roślinnego

Witaminy 

Hormony 
roślinne

Aminokwasy



DZIAŁANIE HORMONÓW
Z EXPANDO

pobudzają podziały komórkowe

stymulują komórki do wzrostu

usprawniają procesy fizjologiczne

poprawiają pobranie i wykorzystanie  
składników mineralnych z gleby



DZIAŁANIE HORMONÓW 
EXPANDO

redukują opadanie zawiązków

utrzymują większą ilość owoców

zwiększają masę pojedynczego owocu

polepszają wyrównanie owoców



EXPANDO OGRANICZA ZRZUCANIE
ZAWIĄZKÓW OWOCÓW



DZIAŁANIE AMINOKWASÓW
Z EXPANDO

stanowią materiał budulcowy

biorą aktywny udział w transporcie             

składników

redukują stres abiotyczny rośliny



AMINOKWASY POZWALAJĄ NA

szybki energooszczędny przyrost rośliny

lepsze wykorzystanie wniesionych 

składników

uodporniają roślinę na stres wynikający 

z czynników zewnętrznych



Witaminy w EXPANDO

głównie witaminy z grupy B

redukują stres roślinny

pełnią funkcje antyoksydacyjne 



Składniki mineralne EXPANDO
NPK (3-4-6%) z Borem (B), Manganem 

(Mn),
Molibdenem (Mo) oraz 12% Węgla (C)

Azot (N) organiczny 3 % p/p 
Fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie przez kwas ortofosforowy 4 % p/p 
Potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie 6 % p/p 
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,02% p/p 
Mangan (Mn) chelatowany EDTA rozpuszczalny w wodzie 0,02% p/p 
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie 0,1 % p/p 
Węgiel (C) organiczny pochodzenia biologicznego 12 % p/p



w postaci organicznej

całkowicie przyswajalny

natychmiast wbudowany w białka rośliny 

bez dodatkowych nakładów 

energetycznych

N
AZOT

AZOT	ORGANICZNY W EXPANDO



FOSFOR Z EXPANDO DAJE ENERGIĘ

rozpuszczalny w  wodzie
całkowicie przyswajalny
transportuje energię
bierze udział w fotosyntezie 

i przemianach cukrów

P
FOSFOR



FOSFOR Z EXPANDO
DAJE ENERGIĘ

Stymuluje roślinę do 
bardziej wydajnych 
procesów fizjologicznych



POTAS ZARZĄDZA WODĄ

Łatwo przyswajalna forma K20

Dodatkowe wsparcie we właściwym 
zarządzaniu gospodarką wodną w roślinie

Zwiększa zawartość skrobi i białka w  
roślinach poprawiając smak owoców

K
POTAS



MIKROELEMENTY Z EXPANDO

BOR–regulacja procesów kwitnienia i zawiązania owoców

MANGAN – intensyfikacja fotosyntezy

MOLIBDEN –poprawa wykorzystania azotu glebowego 



EXPANDO ZWIĘKSZA
PLON HANDLOWY

ILOŚĆ 
KOMÓREK

WIELKOŚĆ 
KOMÓREK

PLON HANDLOWY



EXPANDO W JABŁONI, 
ODM. GALA 2016



EXPANDO W CZEREŚNI, 
ODM. KORDIA, 3 ZABIEGI, 2016

Odmiana Kordia, Tarczyn 2016

14% wyższy plon 
całkowity
Średnia masa owocu 
+10% powyżej kontroli
Średnia wielkość 
owoców 25 mm 
(+13,6%)
Doświadczenia IPSAD 
2016



EXPANDO W POMIDORZE, 
ODM. ROSAMBRA, 2014

27



EXPANDO W TRUSKAWCE
13% wyższy plon handlowy 

na polskiej plantacji

8% wyższy plon całkowity

duże, wyrównane owoce, 

jędrne, wysoka jakość 

owoców 

4 i 5 zbiór plonem 

handlowym Odmiana Elkat, Skierniewice, 2015



EXPANDO W TRUSKAWCE

odmiana Elkat, Skierniewice, 2015



Udowodniona skuteczność –
jabłoń, odm. Jonagold

kontrola

+ 20% wyższy plon handlowy
+7% zwiększony kalibraż jabłek

kontrola



jako wynik stymulacji 
rośliny hormonami

EXPANDO to... więcej komórek



odpowiednie 
odżywienie rośliny

lepsze 
zarządzanie wodą 
i energią

redukcja stresów

EXPANDO to... większe komórki



Większa ilość 
większych 
komórek 
podstawą 
do uzyskania 
większych 
owoców

EXPANDO to...większe owoce



DLACZEGO EXPANDO?

Zapewnia wysoki plon handlowy owoców

Ułatwia sprzedaż plonu w atrakcyjnej cenie

Poprawia opłacalność produkcji 
sadowniczej i warzywniczej



Min	3	zabiegi

Dawka:	3-4	l/ha

Termin:	
1	zabieg	– wzrost	zawiązków;	dawka	4	l	/	ha
2	i	3	zabieg	– co	10-15	dni	
zabieg	w	dawce	3	l	/	ha

STOSOWANIE W DRZEWACH
ZIARNKOWYCH



Min 3 zabiegi

Dawka: 3-4 l/ha

Termin: 
W fazie twardnienia pestki 3 aplikacje co 8-

10 dni
1 zabieg – 4 l / ha
2 i 3 zabieg – 3 l / ha

STOSOWANIE W DRZEWACH
PESTKOWYCH



Min 3 zabiegi
Dawka: 3-4 l/ha
Termin: 

Od początku tworzenia pierwszych owoców; 
co 7 dni
1 zabieg – 4 l / ha
2 i 3 zabieg – 3 l / ha

STOSOWANIE W JAGODNIKACH



Min 3 zabiegi

Dawka: 3-4 l /ha

Termin: 
Po wytworzeniu pierwszych zawiązków 
owoców;  kolejne zabiegi co 10-15 dni
1 zabieg – 4 l / ha
2 i 3 zabieg – 3 l / ha

Warzywa: papryka i pomidor



TROSZCZYMY SIĘ O KAŻDY OWOC



Dziękujemy za uwagę


