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PPoollyytteerr®®,,  PPaarrtteennaaiirree  ddeess  PPrrooffeessssiioonnnneellss  dduu  PPaayyssaaggiissmmee  eett  dduu  FFlleeuurriisssseemmeenntt  

  
OOppttiimmiissaanntt  llee  rreennddeemmeenntt  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  
vvééggééttaauuxx,,  ttoouutt  eenn  rréédduuiissaanntt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  
lleess  aappppoorrttss  eenn  eeaauu  eett  ffeerrttiilliissaannttss,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  
ccooûûttss  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ((ppeerrssoonnnneell  eett  mmaacchhiinneess))  
eett  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ppaayyssaaggee,,  PPoollyytteerr®®  eesstt  uunnee  

ssoolluuttiioonn  uunniiqquuee,,  àà  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  ddee  llaa  rreepprriissee  ddeess  vvééggééttaauuxx,,  dduu  
fflleeuurriisssseemmeenntt  eett  dd’’uunn  bboonn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddaannss  llee  tteemmppss..    
PPoollyytteerr®®  eesstt  uuttiilliisséé,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  ppaarr  pplluuss  ddee  11000000  vviilllleess  eett  ccoommmmuunneess  
eenn  FFrraannccee,,  ééggaalleemmeenntt  ppaarr  ddeess  rrééggiioonnss,,  ddeess  ppaarrccss  nnaattuurreellss  eett  ddee  llooiissiirrss,,  ddeess  tteerrrraaiinnss  ddee  ssppoorrtt,,  
ddeess  ggoollffss,,  eett,,  ddaannss  ddee  mmuullttiipplleess  aapppplliiccaattiioonnss  ddee  pprrooggrraammmmeess  iimmmmoobbiilliieerrss  eett  ddee  rreevvaalloorriissaattiioonnss  
ffoonncciièèrreess  ((pprriivvééss  oouu  iinnssttiittuuttiioonnnneellss))..    
DDaannss  llee  rreessppeecctt  ddee  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt  eett  ppaarr  ll''uunniivveerrssaalliittéé  ddee  ssoonn  uuttiilliissaattiioonn,,  
PPoollyytteerr®®  rrééppoonndd  aauuxx  vvéérriittaabblleess  aatttteenntteess  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss,,  ggaarraannttiissssaanntt  
llaa  rrééuussssiittee  ddee  lleeuurrss  ccrrééaattiioonnss  àà  ttoouutteess  lleess  éécchheelllleess,,  ddeeppuuiiss  llee  jjaarrddiinn  pprriivvéé,,  

llaa  ppllaaccee  ddee  bboouurrgg,,  llee  ttrraaccéé  dd''uunnee  aauuttoorroouuttee  oouu  dd''uunn  TTGGVV,,  lleess  
aamméénnaaggeemmeennttss  uurrbbaaiinnss  oouu  ppéérriiuurrbbaaiinnss,,  ll’’hhaabbiittaatt  ccoolllleeccttiiff,,  lleess  
eennttrrééeess  ddee  vviilllleess,,  lleess  ssqquuaarreess  eett  jjaarrddiinnss..    
  

PPoollyytteerr®®  ppéérreennnniissee  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss  rruurraauuxx,,  llee  rreebbooiisseemmeenntt  
ddee  ssiitteess  nnaattuurreellss  ((lliittttoorraall  eett  mmoonnttaaggnnee)),,  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  lliieeuuxx  
ddééggrraaddééss  ((ffrriicchheess,,  ccaarrrriièèrreess,,  ggrraavviièèrreess,,  tteerrrriillss,,  ddéécchhaarrggeess))  eett  lleess  
aamméénnaaggeemmeennttss  ddee  zzoonneess  iinndduussttrriieelllleess  eett  ddee  cceennttrreess  ccoommmmeerrcciiaauuxx..  
LLee  rrééssuullttaatt  ggaarraannttii  ppoouurr  lleess  mmaaîîttrreess  dd''ooeeuuvvrree,,  llaa  ssaattiissffaaccttiioonn  ppoouurr  
lleess  éélluuss  ddeess  vviilllleess,,  ddeess  ddééppaarrtteemmeennttss,,  ddeess  rrééggiioonnss  oouu  ddee  ll''ééttaatt,,  eett,,  llee  
ssuuccccèèss  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess..    
PPoollyytteerr®®  eesstt  uunn  hhyyddrroo--aaccttiivvaatteeuurr  dd’’uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  ccaappaacciittéé  ddee  rréétteennttiioonn  àà  bbaassee  
ddee  cceelllluulloossee  ttoottaalleemmeenntt  ddééggrraaddaabbllee  eett  dd’’uunn  ééqquuiilliibbrree  ddee  ccrrooiissssaannccee  dd’’éélléémmeennttss  
ffeerrttiilliissaannttss  ((NN..PP..KK))  eett  oolliiggoo--éélléémmeennttss..  
LLeess  iinnttéérrêêttss  aaggrroonnoommiiqquueess  ::    
OOppttiimmiissaattiioonn  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ddeess  pprroodduuccttiioonnss..  
AAmméélliioorraattiioonn  ddeess  ttaauuxx  ddee  rreepprriissee  eett  ddee  llaa  pprrééccoocciittéé..  
AAccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  vvoolluummeess  eett  rreennddeemmeennttss  ddeess  ccuullttuurreess..    
RRaaccccoouurrcciisssseemmeenntt  ddee  ttoouuss  lleess  ccyycclleess  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  vvééggééttaauuxx..    
RRééhhaabbiilliittaattiioonn  pplluuss  rraappiiddee  ddee  zzoonneess  ffoorreessttiièèrreess  aapprrèèss  lleess  iinncceennddiieess..  
RReeffoorreessttaattiioonn  eett  VVééggééttaalliissaattiioonn  ddee  ssoollss  ppaauuvvrreess,,  ddrraaiinnaannttss  oouu  ppoolllluuééss..    
PPoossssiibbiilliittéé  ddee  ccuullttuurree  ssuurr  ddeess  ssoollss  oouu  aavveecc  ddeess  eeaauuxx,,  ddoonntt  llee  ttaauuxx  ddee  ssaalliinniittéé  
bbllooqquuee  nnoorrmmaalleemmeenntt  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddeess  ppllaanntteess..  
  
PPoollyytteerr®®  eesstt  nnaattuurreelllleemmeenntt  ddééggrraaddaabbllee,,  ccaarr  iill  eesstt  ddééttrruuiitt  ppaarr  lleess  bbaaccttéérriieess  eett  lleess  
UUVV..  IIll  ccoonnttrriibbuuee  àà  llaa  ssaauuvveeggaarrddee  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ttoouutt  eenn  rréédduuiissaanntt  
ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  llee  lleessssiivvaaggee  eett  llaa  ppoolllluuttiioonn  ddeess  nnaappppeess  pphhrrééaattiiqquueess  ppaarr  lleess  
nniittrraatteess  eett  lleess  pprroodduuiittss  pphhyyttoossaanniittaaiirreess  pprroovveennaanntt  ddeess  aaccttiivviittééss  aaggrriiccoolleess..    
LLeess  iinnttéérrêêttss  ééccoonnoommiiqquueess  ::    
ÉÉccoonnoommiiee  dd’’eeaauu  ddee  5500%%  àà  8800%%  eett  ddeess  ffrrééqquueenncceess  dd’’aarrrroossaaggee..  
EEccoonnoommiiee  ddee  ffeerrttiilliissaattiioonn  eett  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  3300%%  àà  5500%%..  

DDuurrééee  dd’’eeffffiiccaacciittéé  ddaannss  llee  ssooll  ddee  33  àà  55  aannss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  dduu  ssooll..  
ÉÉccoonnoommiiee  ddee  mmaaiinn  dd’’ooeeuuvvrree  eett  dd’’éénneerrggiiee  nnéécceessssaaiirreess  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  
dd’’iirrrriiggaattiioonn..  
FFaaiibblleess  qquuaannttiittééss  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  ppllaannttee,,  rraattiioo  22  ggrraammmmeess  ppaarr  lliittrree  ddee  tteerrrree  
uuttiillee..    
AAccccrrooiisssseemmeenntt  eett  ssééccuurriissaattiioonn  ddeess  pprroodduuccttiioonnss  àà  llaa  mmaanniippuullaattiioonn  eett  àà  ll’’eennttrreeppoossaaggee..    
ÉÉccoonnoommiiee  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  vvééggééttaauuxx  mmoorrttss  aapprrèèss  ttrraannssppoorrtt  eett  ttrraannssppllaannttaattiioonn..  
  
SSuurr  llee  tteerrrraaiinn,,  LLaa  tteecchhnnoollooggiiee  PPoollyytteerr®®  vvoouuss  aappppoorrtteerraa  llaa  pprrootteeccttiioonn  eett  llaa  mmeeiilllleeuurree  ggeessttiioonn  ddee  
vvooss  rreessssoouurrcceess  eenn  eeaauu  ddoouuccee,,  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  aaggrroonnoommiiqquueess  ddee  vvooss  vvééggééttaauuxx  
eett  llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  llaa  ddéésseerrttiiffiiccaattiioonn  eett  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ddee  vvooss  ssoollss  ppaarr  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddeess  
ééqquuiilliibbrreess  ééccoollooggiiqquueess..    
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LLee  mmooddee  dd’’aaccttiioonn  ::  IInnccoorrppoorréé  ddaannss  llee  ssooll,,  cchhaaqquuee  ppaarrttiiccuullee  
ddee  PPoollyytteerr®®  ((ppoouuddrree  oouu  ggrraannuulléé))  àà  uunnee  ppaarrooii  sseemmii--
ppeerrmmééaabbllee  qquuii  lluuii  ppeerrmmeett  dd’’aabbssoorrbbeerr  ll’’eeaauu,,  ssuuiivvaanntt  ssaa  
qquuaalliittéé,,  ddee  116600  àà  330000  ffooiiss  ssoonn  vvoolluummee  sseecc  iinniittiiaall,,  aaiinnssii  qquuee  

lleess  aappppoorrttss  ddee  ffeerrttiilliissaattiioonn  eett  lleess  pprroodduuiittss  pphhyyttoossaanniittaaiirreess,,  aaffiinn  ddee  ccoonnssttiittuueerr  
aauuttaanntt    ddee  rréésseerrvvooiirrss  ddee  ssttoocckkaaggee  hhyyddrriiqquuee,,  ddee  ssuubbssttaanncceess  nnuuttrriittiivveess  eett  ttrraaiittaanntteess  
qquuii  ppeerrmmeettttrroonntt  dd’’ééccoonnoommiisseerr  lleess  bbeessooiinnss  dd’’iirrrriiggaattiioonn  eett  dd’’iinnttrraannttss  eett  ddee  ggaarraannttiirr  
lleess  eeffffeettss  ssuurr  llaa  qquuaalliittéé  dduu  vvééggééttaall..  
  
LLeess  eeffffeettss  ::  LLeess  rraacciinneess  ddeess  vvééggééttaauuxx,,  nnaattuurreelllleemmeenntt  aattttiirrééeess  ppaarr  lleess  ssoouurrcceess  
dd’’eeaauu  eett  lleess  zzoonneess  hhuummiiddeess  ddaannss  llee  ssooll,,  vvoonntt  ppeerrffoorreerr  lleess  ppaarrttiiccuulleess  ggoonnffllééeess..  LLaa  rreessttiittuuttiioonn  ddeess  
éélléémmeennttss  eesssseennttiieellss  ffiixxééss  ppaarr  PPoollyytteerr®®  ssee  ffeerraa  eexxcclluussiivveemmeenntt  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  ppllaannttee,,  aapprrèèss  
aassssoocciiaattiioonn  aavveecc  llaa  rraacciinnee  eett  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddee  llaa  ppoouussssééee  rraaddiiccuullaaiirree..  CCeess  nnoodduulleess  ddee  
ssyynntthhèèssee  ««  ggrreeffffééss  »»,,  ddeevveennuuss  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  dduu  vvééggééttaall  eett  aaccttiiffss  dduurraanntt  33  àà  55  aannss,,  vvoonntt  
ffoorrtteemmeenntt  ssttiimmuulleerr  llaa  mmuullttiipplliiccaattiioonn  eett  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  rraacciinnaaiirree  ddee  llaa  ppllaannttee,,  ddee  
33  àà  55  ffooiiss  llaa  mmaassssee  rraacciinnaall  ttrraaddiittiioonnnneellllee,,  ssoouuss  ll''eeffffeett  ddee  llaa  pprreessssiioonn  oossmmoottiiqquuee..    
  

SSuurr  lleess  ppllaanntteess  ::  PPoollyytteerr®®  vvaa  jjoouueerr  uunn  rrôôllee  ddee  tteemmppoorriissaatteeuurr  
eett  ddee  ssttaabbiilliissaatteeuurr  ddeess  bbeessooiinnss  dduu  vvééggééttaall,,  ttoouutt  eenn  aammpplliiffiiaanntt  lleess  
eeffffeettss  bbéénnééffiiqquueess  ddee  ll’’eeaauu,,  ddeess  ffeerrttiilliissaannttss  eett  ddeess  pprroodduuiittss  
ttrraaiittaannttss,,  aappppoorrttééss  cceeppeennddaanntt  eenn  ddee  pplluuss  ffaaiibblleess  qquuaannttiittééss..  AAiinnssii  
llee  vvééggééttaall  nnee  ccrraaiinntt  pplluuss  llee  ssttrreessss  hhyyddrriiqquuee,,  nnii  lleess  ccaarreenncceess  
nnuuttrriittiivveess..  PPlluuss  ffoorrtt,,  iill  ssee  pprroottèèggee  mmiieeuuxx  ddeess  aattttaaqquueess  ppaarraassiittaaiirreess  
eett  ssee  ddéévveellooppppee  pplluuss  rraappiiddeemmeenntt  eett  pplluuss  rréégguulliièèrreemmeenntt..    
  
SSuurr  llee  ssooll  ::  PPoollyytteerr®®  lliimmiittee  lleess  pprroobbllèèmmeess  dd’’éérroossiioonn  eett  ddee  
ddééggrraaddaattiioonn  ddeess  tteerrrraaiinnss  ppaarr  llee  lleessssiivvaaggee  eett  llee  rruuiisssseelllleemmeenntt..  IIll  ddééccoommppaaccttaaggee  eett  
aamméélliioorree  llaa  ppoorroossiittéé  ddeess  ssuubbssttrraattss  eett  ssuuppppoorrttss  ddee  ccuullttuurreess,,  ttoouutt  eenn  ddiimmiinnuuaanntt  lleess  
eeffffeettss  nnééggaattiiffss  ddeess  ppeerrtteess  eenn  eeaauu  ppaarr  ppeerrccoollaattiioonn  eett  éévvaappoorraattiioonn..  

  
PPoollyytteerr®®  eesstt  pprrééccoonniissééee  ppoouurr  ::  SSeemmiiss  ddee  ggrraaiinneess,,  CCuullttuurreess  eenn  ppééppiinniièèrree,,  RReeppiiqquuaaggee  ddee  jjeeuunneess  
ppllaannttss  eett  VVééggééttaalliissaattiioonn  ddee  zzoonneess  eenn  ppeennttee  ((ttaalluuss,,  bbeerrggeess,,  eettcc......)),,  JJaarrddiinniièèrreess,,  BBaaccss,,  
SSuussppeennssiioonnss,,  MMaassssiiffss  fflloorraauuxx  ddee  pplleeiinnee  tteerrrree,,  CCuullttuurreess  ddee  ppllaanntteess  hhyyddrroopphhiilleess,,  GGaazzoonn  ddeess  
eessppaacceess  vveerrttss  eett  tteerrrraaiinnss  ssppoorrttiiffss  ((sseemmiiss  eett  ppllaaccaaggee)),,  PPllaannttaattiioonnss  ddeess  aarrbbrreess  eett  aarrbbuusstteess,,  
RReemmppoottaaggee  ddeess  ppllaanntteess,,  PPrraalliinnaaggee  ddeess  ppllaanntteess  eenn  rraacciinneess  nnuueess  ppoouurr  lleess  pprroottééggeerr  dduu  
ddeessssèècchheemmeenntt,,  lliimmiitteerr  lleess  ssttrreessss  aaffiinn  dd’’aassssuurreerr  ssaa  rreepprriissee..  
  
PPoouurr  vvooss  eessppaacceess  vveerrttss  eett  fflleeuurriiss,,  ooppttiimmiissaanntt  lleess  aappppoorrttss  nnuuttrriittiiffss  ddee  llaa  ppllaannttee  PPoollyytteerr®®  aalllliiee  ::  

LLaa  ppeerrffoorrmmaannccee,,  llaa  ccrrooiissssaannccee  ddee  vvooss  vvééggééttaauuxx  eenn  qquuaalliittéé,,  
tteennuuee  eett  eenn  vvoolluummee,,  aavveecc  uunn  ddéévveellooppppeemmeenntt  hhaarrmmoonniieeuuxx  ddee  
vvoottrree  eennvviirroonnnneemmeenntt..  
LL’’ééccoonnoommiiee,,  ddee  ffaaiibblleess  ddoossaaggeess  dd’’uuttiilliissaattiioonn,,  uunnee  mmeeiilllleeuurree  
ggeessttiioonn  dduu  tteemmppss  ddee  vvooss  ééqquuiippeess..  
LLaa  ccrrééaattiivviittéé,,  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd''eemmbbeelllliirr  eett  ppeerrssoonnnnaalliisseerr  vvooss  

eemmppllaacceemmeennttss  ggrrââccee  àà  ddeess  ssttrruuccttuurreess  aarrcchhiitteeccttuurraalleess  vvééggééttaalleess  ((ttooppiiaaiirreess,,  
vvééggééttaalliissaattiioonnss  vveerrttiiccaalleess  eett  hhoorriizzoonnttaalleess,,  eettcc……))  eett  llaa  ssoolluuttiioonn  eesstthhééttiiqquuee  eett  
ccrrééaattiivvee  ppoouurr  ttoouutt  vvooss  pprroojjeettss..  
 

UUSSAAGGEE  DDOOSSEE  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  
SSeemmiiss  22  gg..  ddee  PPoollyytteerr  ppaarr  lliittrree  ddee  ssuubbssttrraatt  

--  SSeemmiiss  dd’’eessppèècceess  ffrruuiittiièèrreess,,  lléégguummiièèrreess,,  fflloorraalleess,,  oorrnneemmeennttaalleess  
    eenn  ppééppiinniièèrreess,,  ggrraaiinneess  eenn  ppoottss,,  ccoonntteenneeuurrss,,  jjaarrddiinniièèrreess……  

RReeppiiqquuaaggee  eett  
TTrraaiitteemmeenntt  ddeess  
vvééggééttaauuxx  eenn  ppllaaccee  

PPllaannttss  oorrnneemmeennttaauuxx  lliiggnneeuuxx  ::  22  àà  55  àà  gg..  ddee  PPoollyytteerr  
PPllaannttss  mmaarraaîîcchheerrss  eett  fflloorraauuxx  ::  22  àà  55  gg..  ddee  PPoollyytteerr  
PPllaannttss  ffoorreessttiieerrss  ::  55  àà  1100  gg..  ddee  PPoollyytteerr  
PPllaannttss  ffrruuiittiieerrss  ::  2200  àà  110000  gg..  ddee  PPoollyytteerr  

--  DDoossee  aapppplliiqquuééee  ddaannss  cchhaaqquuee  ttrroouu  ddee  ppllaannttaattiioonn  
  
--  PPoouurr  lleess  vvééggééttaauuxx  ddééjjàà  eenn  ppllaaccee,,  ccaarroottttaaggee  ddee  llaa  mmoottttee  eett  
    ddoossaaggee  sseelloonn  llee  vvoolluummee  ddee  tteerrrree  uuttiillee..  

PPllaannttaattiioonn  dd’’aarrbbrreess  
ttiiggeess  ddee  hhaauuttee  ttaaiillllee  

22  gg..  ddee  PPoollyytteerr  ppaarr  lliittrree  ddee  ssuubbssttrraatt  
--  VVoolluummee  ddee  tteerrrree  uuttiillee  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  rraacciinneess..  
 

SSeemmiiss  ddee  ggaazzoonnss  3300  gg..  ddee  PPoollyytteerr  ppaarr  mm²²  --  DDoossee  mmééllaannggééee  aauu  55  pprreemmiieerrss  ccmm  ddee  ssooll..  
GGaazzoonn  ddee  ppllaaccaaggee  3300  gg..  ddee  PPoollyytteerr  ppaarr  mm²²  --  DDoossee  aapppplliiqquuééee  àà  llaa  ssuurrffaaccee  dduu  ssooll..  
PPrraalliinnaaggee  ddeess  
rraacciinneess  

110000  gg..  ddee  PPoollyytteerr  ppoouurr  1155  àà  2200  lliittrreess  dd’’eeaauu  
--  LLeess  rraacciinneess  nnuueess  ddeess  jjeeuunneess  ppllaannttss  ssoonntt  pplloonnggééeess  ddaannss  llee  
    mmééllaannggee  pprréé  ggoonnfflléé..  
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