
GNOJILO - MIKROHRANILO

 

NAČIN DELOVANJA

Foliflo JANA (B) je vodotopno borovo gnojilo za hitro absorbcijo preko lista ali za fertirigacijo.

SESTAVA: skupni bor (B) 10%  (130g/L)
FORMULACIJA: raztopina (specifična teža 1,48 g/cm3 pri 20º C)
UPORABA NA: Povsod kjer se zaradi pomanjkanja bora pojavijo fiziološke bolezni. Najpogosteje v vinski trti, 
oljke, sadno drevje, hmelj, stročnice, oljna repica. 
UPORABA PROTI: pomanjkanju bora
PAKIRANJE: 1 L

UPORABA:

LASTNOSTI
Foliflo JANA (B) je vodotopno borovo gnojilo za hitro absorbcijo preko lista ali za fertigacijo. Pospešuje 
akumulacijo sladkorjev tako v rastlini, kot v plodovih. Na vinski trti in sadnem drevju pospešuje oplodnjo in tako 
viša pridelek, viša stopnjo sladkorjev in izboljšuje skladiščne sposobnosti, izboljšuje lignifikacijo in zvišuje 
odpornost na temperaturni stres. Na oljkah zagotavlja optimalno rast in preprečuje deformacijo vršičkov mladih 
poganjkov ter bledenje konic listov.

OPOZORILA
Odmerki in koncentracije so odvisni od kulture, predvidenega pridelka in ostalih kmetijskih dejavnikov. Ob mešanju 
z drugimi sredstvi naredite mešalni test in škropilno brozgo uporabite na manjši površini. Izogibajte se škropljenju 
v vročih pogojih, sončnih in svetlih dnevih in v času cvetenja rastlin. V koncentrirani brozgi ne uporabljajte skupaj s 
kalcijem.

PREDNOSTI
> POSPEŠUJE OPLODNJO IN S TEM POVEČUJE PRIDELEK
> PREPREČUJE NASTANEK FIZIOLOŠKIH BOLEZNI IN POVEČA ODPORNOST NA NIZKE TEMPERATURE
> STABILNA FORMULACIJA PRI NIZKIH KOT PRI VISOKIH TEMPERATURAH
> FORMULACIJA NA VODNI OSNOVI, BREZ NITRATA IN KLORIDA

Foliflo JANA (B)

 Kulture Odmerki L/ha Faza Uporaba

Vinska trta 1 BBCH 61 2-3 aplikacije. Pred cvetenjem za boljšo oplodnjo. V primeru močnega 
pomanjkanja tudi takoj po cvetenju.

Sadno drevje 1 BBCH 57-59 2-4 aplikacije. Od začetka formiranja plodov (koščičarji);
začetka odpadanja plodičev (pečkarji)

Krompir 1 BBCH 15 1-3 aplikacije

Koruza 2 BBCH 14 1-2 aplikaciji

Žita 0,5-1 BBCH 13 1-2 aplikaciji

Hmelj 1-2 Od 0,5 m višine 3-5 aplikacij

Oljna ogrščica 2-3 BBCH 14 2-4 aplikacije
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