
•  BIOPOLIN® Dient toegepast te worden aan het begin 
van de bloeiperiode, op zijn laatst, direct voor de 
volledige bloei van het gewas.
• De behandeling dient alleen herhaalt te worden bij 
een lange bloei (10-12 dagen na de eerste behandeling) 
of na hevige regenval na de bespuiting
• De behandeling dient uitgevoerd te worden in de 
ochtend, in droog en kalm weer

®

Ontwikkeld voor gebruik op fruitbomen, groente, bessen en koolzaad
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Groente, fruitbomen en 
and bessen.
Aanbevolen dosering:
2 L / ha, 500 ‒ 750 liter water per ha. Preparaat dient 
over het gehele gewasoppervlak gespoten te worden. 

Koolzaad
In koolzaad kan Biopolin als volgt 
gebruikt worden:
1. Gehele veldoppervlak bespuiten.
Aanbevolen dosering: 
0,75- 1 L / ha gebruik ongeveer 300 L water per ha.

2. Bespuiting van de buitenkant van het perceel, langs 
een band van meerdere meters en aan de binnenkant 
van het perceel, iedere 4e rij, met BIOPOLIN® met een 
concentratie van 1 % (1 L BIOPOLIN® per 100 L water). 
Het is voldoende om ongeveer 30% van het perceel te 
bespuiten met BIOPOLIN® volgens deze methode. BIOPOLIN® is een geregistreerd trademark 

van ICB Pharma
Fabrikant: 
ICB Pharma,
10 Lema Street, 43-603 Jaworzno, Polen

Exclusieve leverancier in Nederland en België:
ISA Nanotech BV  
info: www.isananotech.com

BIOPOLIN®
Kan een alergische reactie op de huid veroorzaken.
Draag beschermende handschoenen, 
beschermende kleding, oog-, gezichtsbescherming.
Bij tekenen van huidirritatie, direct medisch 
personeel raadplegen.
OP DE HUID: direct reinigen met voldoende water. 
Weggooien van de verpakking volgens nationale 
regelgeving

WAARSCHUWING
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Bevat: natuurlijke terpenoïde, polysacchariden,
additieven van natuurlijke oorsprong 

Houdbaarheid: 2 jaar na fabricatiedatum

Batch nummer en fabricatiedatum: 
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Honingbij lokmiddel, bevordert bestuiving

Toepassing en timing

BIOPOLIN® is een lokmiddel voor honingbijen. Het wordt gebruikt 
op verschillende gewassen tijdens de bloei. Behandelde bloesem 
wordt aantrekkelijker voor honingbijen en worden daarom vaker 
bezocht. Dit resulteert in een betere bestuiving en geeft als 
resultaat een hogere opbrengst en verbeterde kwaliteit 

Langzame afgifte van lokmiddel -
honingbijen worden voor een langere periode aangetrokken




