Florone
Vodorozpustná suspenzia určená pre listovú aplikáciu na repku, obilniny, cukrovú repu, ľuľkovité,
tekvicovité, bobuľoviny, ozdobné rastliny pre kontrolu vegetatívneho rastu a kvitnutia.

Popis výrobku:
Pomocná látka - tekutý prípravok hnedej farby obsahujúca voľné aminokyseliny rastlinného pôvodu ,stopové
prvky bór a molybdén a obohatený o základné N-P-K živiny.
Listové hnojivo pôsobí ako inhibítor, ktorý reguluje vegetatívny rast. Vytvára lepšie podmienky pre kvitnutie
Dozrievanie plodov.
Prípravok používame na celkom zdravé rastliny v dobrej kondícii.
Nemiešať s dusíkatým hnojivom DAM!
Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Vlastnosť
voľné aminokyseliny
cytokiníny
organický materiál
celkom dusíka N
vodorozpustný fosfor P2O5
vodorozpustný draslík K2O
vodorozpustného bór B
vodorozpustný molybdén Mo
pH:

Obsah % obj. j.
4,0%
0,03%
8,0%
1,0 %
10,0%
10,0%
0,25%
0,20%
7,5-8

Rozsah a spôsob použitia: aplikácia na list.
Odporučené dávkovanie:
Plodina
Obilniny
Repka ozimná
Cukrová repa
Zemiaky

Dávkovanie litrov
na /ha
0,15 - 0,3 l/ha
0,2 - 0,3 l/ha
0,3 - 0,5 l/ha
0,15 - 0,5 l/ha

Počet aplikácií
3x počas vegetácie
2x počas vegetácie
30 dní pred zberom
2x počas vegetácie

Pokyny pre tank mix a miešateľnosť:
Aplikácia sa neodporúča v čase za vysokého slnečného svitu a teploty a pri očakávaní dažďových zrážok.
Aplikáciu možno opakovat až po 8-12 dňoch. Florone je možné miešať s obvyklými NPK hnojivami
a s väčšinou fytosanitárnych prostriedkov. Nemožno miešať s produktami na báze medi, síry a z nich
odvodených produktov, ďalej s produktami obsahujúce minerálne oleje a silno alkalické a kyslé látky.

Efekt použitia prípravku FLORONE:






Ľuľkovité a tekvicovité:
Spomalenie vegetatívneho rastu ( nárastu zelenej hmoty). Indukcia procesu kvitnutia, zníženie dĺžky
internódií, zlepšenie rastu ovocia a skrátenie doby zretia.
Obilniny:
Stuhnutie stebla ( väčší priemer a hrúbka) skrátenie internódií - čím zabraňuje poľahnutiu . Zlepšenie
odnožovania.
Repka: Zlepšenie kvitnutia, kratší čas zretia, zlepšenie kvality výnosu.
Bobuľoviny: Indukcia kvitnutia. Kratší čas zretia , zlepšenie kvality výnosu.
Kvetiny: Väčší počet pupeňov, dlhšia životnosť kvetov, intenzívnejšia farba, lepšie vyvinutý koreňový systém (viac adventívnych koreňov).

Distribútor:
Štefánikova 9, 921 01 Piešťany
tel.: 032/7773858 fax.: 032/7773857

mail: legusem@legusem.sk; www.legusem.sk

