
Producent: FRAYSSINET S.A.S., La Mothe, 81660 Rouairoux, Republika Francuska 
Dystrybutor: SBM Life Science Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 
 

Środek wspomagający uprawę roślin wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 5 
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz na podstawie pozwolenia nr 1030003 wydanego przez 

Agencję ds. Bezpieczeństwa Sanitarnego Żywności, Środowiska i Pracy we Francji (ANSES). 
 

Zdrowa roślina 
Osiryl® 

 
Stymulator wzrostu korzeni Osiryl® wspomaga rozwój systemu korzeniowego, przyspiesza jego regenerację i 
poprawia pobieranie składników mineralnych z gleby. Osiryl® zwiększa odporność roślin na stres spowodowany 
przesadzaniem, niedoborem wody i infekcją patogenów.  

Skład: 50% suchej masy, 40% składnika aktywnego OSYR®, 8% trójtlenek siarki (SO3), pH 3,7 (±0,7). Zawiera 
lignosulfoniany. Postać: płynna, roztwór. 

 
Sposób użycia: 
 

Przed sadzeniem młodych roślin W trakcie uprawy 

Mocno wstrząśnij saszetką przed otwarciem. Wlej 
zawartość (10 ml) do 5 l wody, dokładnie wymieszaj. 
Zanurz na 5 min korzenie roślin w roztworze. Po 
posadzeniu roślin podlej je pozostałą cieczą.  
W celu optymalnej regeneracji i wzrostu powtarzaj 
podlewanie z dodatkiem Osiryl® przez 3 tygodnie po 
posadzeniu co 7 dni.  

Mocno wstrząśnij saszetką przed otwarciem. Wlej 
zawartość (10 ml) do 5 l wody, dokładnie wymieszaj. 
Podlej rośliny. 
Zaleca się 2-3 aplikacje co 8 dni. 

 
Okres stosowania 
 
S L M K M C L S W P L G 

 
 

Można stosować poza okresem mrozu. 
 
 

Najlepszy termin 
 
 

Nie stosować 
 
 
 
Dawkowanie: 
10 ml / 5 L wody 
 
Środki ostrożności: 
Przed użyciem przeczytać etykietę. 
Nie stosować w połączeniu z mocnymi zasadami (np. potasową, wapniową). Przygotuj tylko taką ilość produktu, jaka 
jest niezbędna do zabiegu. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Zaleca się noszenie rękawic 
podczas stosowania.  
 
 
Chronić przed dziećmi. 



Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od żywności i napojów (w tym karmy dla 
zwierząt), materiałów zapalnych i odzieży. Trzymać z dala od zwierząt. Przechowywać z dala od mrozu, wilgoci, w 
temperaturze nieprzekraczającej 50 °C.  
 
Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuszczać do 
zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Zabrania się ponownego wykorzystania opakowań po 
produkcie. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. 
 
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli 
są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
 
Okres przydatności do stosowania: 2 lata od daty produkcji 
 
Data produkcji: na opakowaniu 
Numer partii: na opakowaniu 
Objętość netto: 100 ml (10 x 10 ml) 
Opakowanie zawiera 10 saszetek po 10 ml.  
 
 


