SUPERFIFTY ALGAE 500 SL to biostymulator o wysokiej koncentracji wyselekcjonowanych
bioaktywnych związków organicznych. Zawiera florotaninę, fukoidynę, laminarynę, mannitol,
alginian, aminokwasy oraz witaminy, które łącznie wykazują działanie hormonalne typu
auksyn, cytokinin i giberelin.

Biostymulator wielkości i jakości plonu
Fukoidyna

antyoksydant

s tymuluje kwitnienie, zapłodnienie
i zawiązanie owoców

Florotanina

antyoksydant

 granicza nadmierne opadanie kwiatów
o
i zawiązków

Mannitol

synteza poliamin, osmoprotektant

 oprawia dorastanie, wybarwienie
p
i smak owoców

Laminaryna

aktywator odporności

Alginian

z większa tolerancję na niskie temperatury
oraz inne niekorzystne warunki

retencja wody

338 mg
IBA
(auksyna)

1l

SuperFifty
Algae 500 SL

wykazuje działanie
równoważne do:

88 mg
zeatyny
(cytokinina)

25 mg
GA3
(giberelina)

Analiza PGR, Agri-Food & Biosciences Institute (AFBI), Belfast, Wielka Brytania

Uprawy ogrodnicze

SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE:
Ekstrakt z Ascophyllum nodosum
Tlenek potasu (K2O)
Substancja organiczna
Gęstość
Rozpuszczalność

500 g/l – 40,7%
8%
21%
1,23 kg/l
>99,5%

SUPERFIFTY ALGAE 500 SL jest produktem przeznaczonym do formowania i zwiększania plonu użytkowego. Dlatego zalecany jest w ściśle określonych fazach, w których następuje determinowanie plonu.
UPRAWA

DAWKA* l/ha

TERMIN STOSOWANIA

Jabłonie, grusze

1-1,2

5 aplikacji: faza zielonego pąka, faza różowego pąka, kwitnienie,
koniec kwitnienia, 4 tygodnie przed zbiorem

Śliwy, wiśnie,
czereśnie

1-1,2

4 aplikacje: faza białego pąka, kwitnienie, koniec kwitnienia,
3 tygodnie przed zbiorem

Owoce miękkie

1-1,2

3 aplikacje: rozwój kwiatostanu, kwitnienie, wzrost owoców

Warzywa gruntowe
Warzywa
pod osłonami

1-2
0,2%**

pierwsza aplikacja na pierwszy liść właściwy, następne aplikacje
co 7-14 dni; w przypadku warzyw uprawianych z rozsady pierwsza
aplikacja po wysadzeniu rozsady, następne aplikacje co 7-14 dni
pierwsza aplikacja po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe,
następne aplikacje co 7-14 dni

* Dawka i termin aplikacji powinny być dostosowane do stanu uprawy i warunków lokalnych, w konsultacji z Doradcą Techniczno-Handlowym
NATURALCROP POLAND.
**Przez systemy fertygacji stosować dawkę 0,2% w stężonej pożywce.

Wyprodukowano z brunatnic morskich Ascophyllum nodosum
OPAKOWANIA: 1 l, 5 l
FORMA: płynna

Podmiot wprowadzający: 
NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
Aleja KEN 57/2; 02-797 Warszawa
tel. (+48) 22 522 90 80
www.naturalcrop.com

Dystrybutor / Doradca NaturalCrop
Produkt wprowadzony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie Artykułu 5 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach
i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033).
Wyprodukowano w Irlandii

