
SREDSTVO ZA KREPITEV RASTLIN

NAČIN DELOVANJA

Lexin je edinstveno sredstvo za krepitev rastlin. Vsebuje mešanico huminskih kislin, fulvičnih kislin in soli, 
pri čemer fulvična kislina in njene soli vplivajo na rast in razvoj rastlin ter korenin. Avksini pospešujejo rast in 
razvoj rastlin. Lexin se dobro meša z vodo. Rastline, ki so bile tretirane s sredstvom Lexin so bolj odporne na 
različne bolezni ter lažje prenašajo abiotične stresne dejavnike.

VSEBUJE: 
Mešanico huminske in fulvinske kisline, obogatene z auksini.

UPORABA: 
Sredstvo Lexin se uporablja tako foliarno kot preko korenin. Semena, gomolje, čebulice ter zelene in lesnate 
potaknjence se lahko namaka. Odmerek in čas uporabe je odvisen od vrste kulture. Mešanja s herbicidi ne 
priporočamo.

Sredstvo Lexin se uporablja: 
• v žitih, oljni ogrščici, sladkorni pesi, krompirju, koruzi, sončnicah, maku, grahu, soji, fižolu, volčjem bobu,  
 lanu, proso, amarant, čebuli, česnu, paradižniku, papriki, kumarah, korenovkah in tobaku v odmerku 
 0,25 L/ha ob porabi vode 250-300 L/ha. Priporočena je uporaba 1-4 krat v rastni sezoni. Karenca je 7 dni.

• v vinski trti, hmelju, sadovnjakih v odmerku 0,25 - 0,5 L/ha ob porabi vode 250 - 2500 L/ha. Priporočena je  
 uporaba 2-4 krat v rastni sezoni. Karenca je 7 dni.

• v okrasnih rastlinah v odmerku 0,25 L/ha oz. 0,02 - 0,03 % koncentraciji ob porabi vode 250-300 L/ha. Pri 
 poročena je uporaba 1-2 krat v rastni sezoni. Karenca ni potrebna.

• namakanje semen, gomoljev, čebulic ter zelenih in lesnatih potaknjencev v odmerku 1mL-10mL/10L vode oz  
 0,01 - 0,1% koncentraciji. Koncentracija in čas namakanja je odvisna od vrste in sort. Optimalen čas namakanja  
 je 2-12h. Karenca je zagotovljena s časom uporabe.

PAKIRANJE: 1L, 10L

PRIPOROČLJIVA UPORABA LEXINA PO STRESIH KOT SO :
• spomladi po poškodbi zaradi zmrzali,
• škoda zaradi toče, močnega dežja in vetra,
• po herbicidnem šoku,
• zaradi stresov suša, visoke ali nizke temperature, intenzivno sonce, pomanjkanje hranil itd

MEŠANJE SREDSTVA:
Lexin se lahko meša z mineralnimi gnojili. Pri mešanju s fitofarmacevtskimi sredstvi naredite mešalni preizkus. Ob 
uporabi Lexina se absorbcijska sposobnost FFS poveča, zato se priporoča (po posvetovanju z zastopnikom), da se 
običajni odmerek FFS nekoliko zmanjša.

PICOUNT d.o.o.
Mošnje 2c | 4240 Radovljica
Tel.: 08 205 32 00 | Fax: 08 205 32 03
info@picount.si | www.picount.si


