
 

V 1.0  

Protokół aplikacji V10 
 

Uwagi ogólne 
o V10 jest dostarczany w postaci płynnej i należy go przechowywać w chłodnym miejscu  

(4-10°C). 
o Przed rozpoczęciem aplikacji załóż odzież wolną od wirusów. 
o Załóż rękawiczki z tworzywa sztucznego a na nie ewentualnie rękawiczki bawełniane. 
o Używaj nowych lub czystych materiałów niezanieczyszczonych środkami dezynfekującymi. 

 
Przygotowanie V10 

o Wstrząśnij dokładnie V10. 
o Rozcieńcz 0,8 L V10 w 8 L zimnej wody (4-10°C) na 1 ha. Użyj do tego czystego wiadra 

wolnego od środków dezynfekujących. 
o Regularnie mieszaj roztwór. 
o Uwaga: V10 należy zawsze przechowywać w chłodnym miejscu. 

 

Aplikacja za pomocą gąbki ściernej 
 
Wetrzyj środek w jeden liść na każdą łodygę, tuż poniżej szczytu, na środku wysokości liścia.  

• Zanurz gąbkę w roztworze V10 i namocz ją wystarczająco. 

• Potrzyj liść szorstką stroną gąbki (tuż poniżej szczytu, na środku wysokości liścia). Pocierając 
jedną ręką, dociśnij lekko liść drugą ręką od spodu. 

• Pilnuj, aby gąbka pozostawała dostatecznie mokra podczas aplikacji, zanurzając ją regularnie 
w roztworze V10. Namaczaj gąbkę co najmniej co 10 potraktowanych roślin. 

 
Wskazówka; Do tego sposobu aplikacji można także użyć spryskiwacza. Napełnij spryskiwacz 
roztworem V10. Spryskaj odpowiednio mocno gąbkę ścierną co najmniej co 10 roślin. 
 

Aplikacja za pomocą bawełnianej rękawiczki 
 
Wetrzyj środek w jeden liść na każdą łodygę, tuż poniżej szczytu, na środku wysokości liścia.  

• Załóż rękawiczki bawełniane na rękawiczki z tworzywa sztucznego. Zanurz kciuk i palec 
wskazujący w roztworze V10 i namocz je wystarczająco. 

• Chwyć liść między kciuk a palec wskazujący i potrzyj / ściśnij go. Powierzchnia liścia powinna 
zostać lekko uszkodzona, jednak tak, aby nie było w niej dziur. 

• Pilnuj, aby kciuk i palec wskazujący pozostawały dostatecznie mokre podczas aplikacji, 
zanurzając je regularnie w roztworze V10. Namaczaj palce w każdy razie co 10 
potraktowanych roślin. 
 

Zalecenia: Do tego sposobu aplikacji można także użyć spryskiwacza. Napełnij spryskiwacz roztworem 
V10. Spryskaj odpowiednio mocno rękawiczki co 10 roślin. 
 

 

Istotne uwagi 
 

➢ Unikaj kontaktu płynu ze skórą. 
➢ Nie pij płynu. 
➢ Nierozcieńczony V10 może być stosowany zgodnie z datą przydatności na opakowaniu. Po 

rozcieńczeniu roztwór należy zaaplikować w ciągu kilku godzin. 
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➢ Na skuteczność V10 mogą wpływać inne produkty, skonsultuj się na ten temat z firmą Valto. 
➢ Dla większej jasności można obejrzeć film instruktażowy z różnymi sposobami aplikacji na 

naszym kanale YouTube (Valto BV) lub za pomocą kodu QR poniżej. 
 

 
Czy chcesz wiedzieć, która metoda aplikacji najbardziej Ci odpowiada? Skontaktuj się z nami, aby 
uzyskać indywidualne porady. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem +31 174 514 519 
 

 


