
OPIS PRODUKTU
OPTYMAL FILM to innowacyjny adiuwant do łącznego stosowania ze środkami ochrony 
roślin, nawozami dolistnymi, regulatorami wzrostu i biostymulatorami. OPTYMAL FILM 
korzystnie modyfikuje ciecz roboczą, zwiększając skuteczność wykonywanych zabie-    
gów i wydłużając działanie aplikowanych substancji. Poprawia przyleganie cieczy 
roboczej do powierzchni liści (więcej substancji pozostaje na roślinie), dzięki czemu 
ciecz jest mniej podatna na znoszenie przez wiatr i spłukiwanie przez deszcz.
ź Ogranicza znoszenia kropel przez podmuchy wiatru i zmywanie substancji aktywnych 

z powierzchni rośliny
ź Przedłuża i ułatwia wnikanie substancji do wnętrza tkanek roślinnych 
ź Tworzy ochronną warstwę na owocach ograniczając ich pękanie
ź Przyczynia się do lepszego wykorzystania przez roślinę składników pokarmowych 

aplikowanych w zabiegach dolistnych
ź Zwiększa przylegania cieczy roboczej do powierzchni rośliny

MIESZALNOŚĆ
OPTYMAL FILM może być mieszany z większością środków ochrony roślin, nawozów 
dolistnych, regulatorów wzrostu lub biostymulatorów. Każdorazowo przed sporządze- 
niem mieszaniny zbiornikowej należy sprawdzić możliwość mieszania preparatów w mniej-     
szej objętości wody. Użytkownik wykonuje mieszaninę na własną odpowiedzialność. 

ATEST nr PZH/BT - 3575/2019

SKŁAD:
Oligomery terpenowe – 96,3%

(w 100% pochodzenia roślinnego) 

 

  

Dystrybutor: CALFERT Sp. z o.o., ul Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel 22 456 19 65, biuro@calfert.pl, www.calfert.pl

Objętość: 1 l
(masa netto 1,35 kg)

Okres przydatności: 2 lata od daty produkcji

Data produkcji: 01.2019

Nr partii: ASCHTF-19-01

OPTYMAL FILM
DAWKOWANIE

STOSOWANIE DAWKA
Do środków ochrony roślin, nawozów 

dolistnych, biostymulatorów                  
i regulatorów wzrostu we wszystkich 
uprawach jagodowych, sadowniczych, 

warzywniczych i rolniczych.

200 ml na każde 100 l wody
(do 400 litrów woda na ha)

100 ml na każde 100 l wody
(powyżej 500 litrów woda na ha)

Ograniczenie transpiracji młodych roślin
zaraz po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe.

200-400 ml na każde 100 l wody

Ograniczenie pękania owoców czereśni i wiśni. 
Zabieg wykonać, gdy owoc osiągnie już swoją 
wielkość, ale przed procesem wybarwiania.

2-4 l na każde 100 l wody,
po upływie 7 i 14 dni zabieg

należy powtórzyć

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
UWAGA
H315 – działa drażniąco na skórę.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochroną/ochronę oczu/
/ochronę twarzy.
P332+P313 W przypadku wystąpienia porażenia skóry zasięgnąć porady/
/zgłosić się do lekarza. 
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem. 
P50 Zawartość pojemnika poddać utylizacji zgodnie z przepisami 
lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi. 
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy 
postępować zgodnie z instrukcją. 

SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ
Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć opakowaniem, odmierzyć zalecaną dawkę    

o oi wlać OPTYMAL FILM do pojemnika z ciepłą wodą (temperatura ok. 25 C-30 C). 
Preparat wraz z wodą należy dobrze wymieszać. Z pojemnika ciecz wlać do zbiornika 
opryskiwacza wypełnionego w 80-90% wodą. Roztwór adiuwant OPTYMAL FILM do 
zbiornika opryskiwacza wlewamy jako ostatni preparat, po uprzednim rozpuszczeniu 
się w wodzie wszystkich dodanych preparatów. Podczas dodawania do zbiornika 
roztworu z OPTYMAL FILM mieszadło musi być włączone. Po dodaniu do zbiornika 
wszystkich preparatów należy go wypełnić w całości wodą. W czasie przejazdu oraz  
w trakcie wykonywania zabiegu mieszadło musi być włączone

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od dzieci, miejsc narażonych na 
otwartą operację słoneczną oraz w pobliżu otwartego ognia. Nie przechowywać          

o oz żywnością i paszami. Przechowywać w temperaturze od +5 C do +30 C. W razie 
rozlania środka wytrzeć, stosując środki ochrony indywidualnej, zanieczyszczone 
miejsce dokładnie spłukać wodą. 
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