
Zaleca się stosowanie nawozu zgodnie z Programami Nawożenia upraw sadowniczych, warzywniczych i rolniczych, 
opracowanymi we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w 
Poznaniu. Programy nawożenia oraz tabele mieszań Florovitów AGRO oraz Florovitu AGRO ze Środkami Ochrony 
Roślin dostępne u Dystrybutorów oraz na: www.f lorovitagro.pl

tel: 22 711 59 56
M:  603 603 216
florovitagro@inco.pl

ZAKRES STOSOWANIA

sadownictwo warzywnictwo rolnictwo

Florovit AGRO 
płynny nawóz dolistny ŻELAZO
NAWÓZ WE
Roztwór nawozowy żelaza. 
Skład nawozu: 3,0% żelaza (Fe) rozpuszczalnego w wodzie. Żelazo (Fe) schelatowane przez 
EDTA. Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 4 – 12.

OBJAWY NIEDOBORU ŻELAZA
Najbardziej charakterystyczny objaw niedoboru żelaza to chloroza objawiająca się tym, że młode liście początkowo stają 
się jasnozielone, następnie żółkną i bieleją. Nerwy liściowe i tkanka do nich przylegająca pozostają zielone.                          
Chloroza rozpoczyna się od najmłodszych liści i stopniowo obejmuje  liście starsze. 

GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25 
00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax 55 242 75 00

Zawiera mikroskładnik pokarmowy – żelazo w postaci schelatowanej, 
zapewniającej szybkie działanie i optymalne zaopatrzenie w żelazo.                      
Całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

Florovit AGRO 
płynny nawóz dolistny ŻELAZO
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UPRAWY SADOWNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 500 – 800 l/ha.

UPRAWY WARZYWNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 300 – 400 l/ha.
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UPRAWY ROLNICZE
Zalecana ilość cieczy roboczej – 300 l/ha.
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MIKROELEMENTY
chelat żelaza - Fe

ŻELAZO


