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Florovit AGRO
płynny nawóz dolistny
ŻELAZOWO-MANGANOWY
Unikalne połączenie dwóch mikroskładników pokarmowych – żelaza
i manganu. Formuła łatwo przyswajalna przez rośliny, zapewniająca
szybkie i optymalne zaopatrzenie rośliny. Całkowicie rozpuszczalny
w wodzie.

Płynna mieszanina mikroskładników pokarmowych żelazo (Fe), mangan (Mn).
Skład nawozu: 4,0% (Fe) żelazo rozpuszczalne w wodzie, 4,0% (Mn) mangan rozpuszczalny w wodzie.

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.

OBJAWY NIEDOBORU MANGANU
Objawem braku manganu jest chloroza. Pojawia się marmurkowatość - nawet małe nerwy liściowe są zielone, a przestrzenie pomiędzy nimi żółkną. Jest to podobny objaw jak w przypadku niedoboru magnezu z tym, że występuje najpierw
na najmłodszych liściach. W burakach cukrowych zwłaszcza najmłodsze liście są chlorotyczne i pomarszczone.
Na ziemniakach liście mają szare zabarwienie i pokrywają się drobnymi brunatnymi plamkami.

ZAKRES STOSOWANIA
UPRAWY ROLNICZE

Zalecana dawka nawozu – 2,5 l/ha.
Zalecana ilość cieczy roboczej – 300 l/ha.

sadownictwo

rolnictwo

warzywnictwo

Uprawa

Termin oprysku
– faza rozwoju

Ilość
oprysków

Uprawy rolnicze

Objawy niedoboru (chlorozy)

1–2

UPRAWY SADOWNICZE

Zalecana dawka nawozu – 2,5 l/ha.
Zalecana ilość cieczy roboczej – 500 – 800 l/ha.
Uprawa

Drzewa pestkowe

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

(Fe+Mn)

UPRAWY WARZYWNICZE

Termin oprysku
– faza rozwoju

Ilość
oprysków

4 i 5 tygodni po kwitnieniu

2
1

2 tygodnie po zbiorze
8 – 10 tygodni po kwitnieniu

na pędach jednorocznych

Maliny owocujące

Pojawianie się pierwszych liści
– początek kwitnienia

(co 7 – 10 dni)

Maliny owocujące

Pierwsze liście
– początek kwitnienia

(co 5 dni)

Bezpośrednio po zbiorze

Termin oprysku
– faza rozwoju

Ilość
oprysków

Objawy niedoboru (chlorozy)

1–2

(co 10 – 14 dni)

3
3

1
1

Truskawki

Bezpośrednio po zbiorze

Porzeczki, agrest

Bezpośrednio po zbiorze

1

Pierwsze liście
– początek kwitnienia

2

(co 10 – 14 dni)

Opadanie płatków kwiatowych
– zbiór owoców

1

Borówka wysoka

Uprawa

Uprawy warzywnicze

2

Drzewa ziarnkowe

na pędach dwuletnich

Zalecana dawka nawozu – 2,5 l/ha.
Zalecana ilość cieczy roboczej – 400 – 500 l/ha.

Zaleca się stosowanie nawozu zgodnie z Programami Nawożenia upraw sadowniczych, rolniczych i warzywniczych,
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: w w w.f lorovitagro.pl

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

