Omex FOLIAR SUPREME
Vodorozpustná suspenzia
určená pre listovú aplikáciu na zeleninu,
ovocné dreviny a drobné ovocie.
Popis výrobku:
FOLIAR SUPREME je listová výživa obsahujúca fosfor,
draslík a síru. Pravidelným používaním na rôznych plodinách,
napríklad uhorkách alebo melónoch sa dosiahne optimálna
kvalita a zdravotný stav rastlín. Fosfor je živina, ktorá sa často
označuje ako nositeľ energie, keďže hrá kľúčovú úlohu v energetickej výmene v rastline. Jeho plynulé
dodávanie je potrebné pre maximálny rast a zdravie.
FOLIAR SUPREME poskytuje fosfor maximálne prijateľný a využiteľný listami. Draslík je dôležitý
pre dobré hospodárenie s vodou v rastlinných bunkách a tiež pre syntézu organických molekúl. Jeho
nedostatok vedie k nekróze buniek a zvýšenej citlivosti na hubovité choroby. Hrá dôležitú úlohu
vo vývoji a pri zretí plodov. Význam síry pre rastliny rastie, keďže hrá kľúčovú úlohu pri tvorbe mnohých
aminokyselín. Síra vo FOLIAR SUPREME má optimálnu veľkosť čiastočiek 5 mikrónov.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Vlastnosť

Obsah obj.%

Obsah hm.%

Fosfor ako P2O5
Draslík ako K2O vo vode rozpustný
Síra ako S
pH (10% roztok)
Špecifická hmotnosť pri teplote 18°C

24,00 %
15,00 %
45,00 %
4,5-5,5
1,49-1,53

16,00 %
10,00 %
30,00 %

Rozsah a spôsob použitia: FOLIAR SUPREME je kvapalina obsahujúca makroprvky.
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Omex FOLIAR SUPREME
Odporučené dávkovanie:
Plodina

Jablká
Fazuľa, hrach
Kapustovité
Mrkva, paštrnák
Chmeľ
Ľadový šalát
Cibuľa, pór
Maliny, jahody

Dávkovanie
Litrov / ha
ml / 100 lit.

4,0
2,5 - 4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

800
500-800
800
800
800
800
800
800

Počet aplikácií

2-3 aplikácie po odkvitnutí 14-21 dní po zbere
na jar
vo fáze 2-4 listov
na jar
v období tvorby hlávok
7-10 dní po vysadení
vo fáze 3-4 listov
vo fáze zelených púčikov podľa potreby

Balenie : 0,5 l ; 1 l ; 5 l ; 10 l ; 20 l.

Pokyny pre tank mix a miešateľnosť:
Nemiešajte so zlúčeninami fosforu a síry.
Do postrekovača naplneného do polovice vodou pridajte FOLIAR SUPREME ako prvý a za stáleho
miešania doplňte postrekovač vodou. Môže byť použitý samostatne alebo miešaný s pesticídmi, vtedy
pesticídy pridať ako poslednú zložku.
FOLIAR SUPREME je kompatibilný s väčšinou ale nie všetkými pesticídmi ( pretože nebola testovaná
kompatibilita všetkých pesticídov). Štandardné množstvo postrekovej kvapaliny je 200 – 1 000 lit./ha.
Distribútor :

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

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