
Kapsułki  dla roślin
FungiCaps i InsectiCaps to innowacyjne 
preparaty ogrodnicze. Mają one postać 
żelowej kapsułki, wypełnionej substancjami 
roślinnymi, które wspomagają ochronę 
oraz nawożenie. To pierwszy w Polsce 
preparat dla roślin w postaci kapsułek! 
Oba preparaty zawierają m.in. czosnek  
– substancję cenioną i często wykorzystywaną 
przez ogrodników.

Więcej informacji na www.TwojOgrod.org.pl

Agrosimex sp. z o.o. Goliany 43 05-620 Błędów

Zalety preparatów 
FungiCaps i InsectiCaps:

• Kapsułki można stosować 
w pomieszczeniach  
i na zewnątrz,

• Bardzo łatwe i bezpieczne 
dawkowanie,

• Brak okresu karencji  
i pozostałości w roślinie,

• Naturalne składniki.

Jak to działa?

Żelowa kapsułka po umieszczeniu  
w podłożu i podlaniu powoli  

uwalnia swoją zawartość. 
Alternatywną metodą 

jest rozpuszczenie kapsułki 
w wodzie i podlewanie 

lub opryskiwanie.
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SKŁAD: 100% oleje roślinne, kapsułka z żelatyny i gliceryny.
 
CHARAKTERYSTYKA: Kapsułki FungiCaps™/InsectiCaps™ to naturalny produkt zawierający 
skoncentrowane wyciągi roślinne. Substancje te zawarte są w kapsułce rozpuszczalnej 
pod wpływem wody oraz wilgotności w glebie. Jest to preparat wspomagający w uprawie 
roślin ozdobnych, sadowniczych, warzywnych w uprawie polowej i w pomieszczeniach 
zamkniętych. Kapsułki FungiCaps™/InsectiCaps™ mogą być stosowane doglebowo oraz 
dolistnie.

DZIAŁANIE: Kapsułki FungiCaps™/InsectiCaps™ pozostają w glebie przez kilka tygodni, 
wspomagając ochronę roślin przed chorobami/szkodnikami. Kapsułki można aplikować co 
około 4 tygodnie, w zależności od warunków pogodowych i występowania chorób. Preparat 
można stosować zarówno do zabiegów zapobiegawczych, jak i interwencyjnych.

OPIS STOSOWANIA: Kapsułki FungiCaps™/InsectiCaps™ mogą być stosowane w ogrodach, 
na balkonach i tarasach oraz w pomieszczeniach zamkniętych, w celu wspomagania 
ochrony roślin ozdobnych, warzywnych i owocowych. Preparat można stosować łącznie  
z chemicznymi środkami ochrony roślin i z nawozami, w celu zwiększenia skuteczności 
zabiegu poprzez lepsze rozprowadzenie cieczy roboczej. Kapsułki można stosować przez 
cały rok.

DAWKOWANIE: W gruncie – wykonać mały otwór w glebie o głębokości około 10 cm,  
w pobliżu korzeni rośliny i włożyć kapsułkę. Zalać otwór wodą i zakryć ziemią. Ilość podanych 
kapsułek należy dopasować do wielkości roślin według wskazań w poniższej tabeli.

Wysokość rośliny Liczba kapsułek

50 cm 1

100 cm 2

150 cm 3

200 cm 4

250 cm 5

300 cm 6

350 cm 7

W donicach – wykonać mały otwór w glebie o głębokości około 5 cm, w pobliżu korzeni 
rośliny, a następnie włożyć kapsułkę. Zalać otwór wodą i zakryć ziemią. Używać 1 kapsułkę 
na około 5 litrów ziemi. Dolistnie – rozpuścić 4 kapsułki w 1 L cieczy roboczej.
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