
Florone
produktový list
Použitie v obilninách v systéme morforegulácie.

Poskytneme Vám servis najvyššej kvality. 



 
Florone je listové hnojivo fungujúce ako inhibítor, nositeľ informácie, ktoré reguluje vegetatívny rast. 
Vytvára optimálne podmienky pre nasadenie kvetných pupeňov, kvitnutia a dozrievanie plodov.  
Po aplikácií Florone má rastlina kompaktnejší vzhľad.

Obilniny – spevnenie stebla, obmedzenie poliehania i v neskorých fázach rastu, zníženie NL u jarného 
jačmeňa.
Repka – jesenná regulácia rastu, na jar podpora vetvenia, morforegulácia v poraste pri výške 20 cm.
Cukrová repa – zvyšovanie cukornatosti tesne pred zberom resp. s fungicídom.
Ovocné stromy – skrátenie letorastov, vyrovnanosť kvetenstiev a následne rovnomernejšie dozrievanie.

VLASTNOSTI A PREJAV FLORONE V OBILNINÁCH:
Florone spevňuje a zosiluje bunkové steny, bráni poliehaniu obilnín. Veľkou prednosťou je možná apliká-
cia v neskorých fázach rastu bez negatívneho vplyvu na výnos a kvalitu zrna. 
Odporúčané dávky u obilnín sú 0,2 – 0,4 l/ha s ohľadom na stav porastu a s prihliadnutím k aktuálnemu 
počasiu. V intenzívne sa vyvíjajúcich porastoch potrebuje partnera. 

PŠENICA OZIMNÁ – primeraná regulácia poliehania
1. Zdravé a spevnené päty stebla BBCH 29 CCC 1,0 – 1,5 l/ha + fungicíd.
2. Primeraná (delená regulácia) podľa počasia pri vysokom riziku poliehania BBCH 37 KOREKT 510 
SL 0,4 l/ha + Florone 0,4 l/ha, nižšie riziko poliehania – sucho BBCH 31 CCC 0,7 l/ha + Florone 
0,4 l/ha.
3. Ak je potreba neskorej aplikácie po vyklasení Florone 0,4 l/ha + fungicíd.

ODRODA ETANA
Variant ošetrenia

Výnos
t/ha %

BBCH31 Florone 0,3 11,10 114

KONTROLA 9,72 100

  Pokusy Ditana 2016/2017

JARNÝ JAČMEŇ – regulácia poliehania
1. Intenzívne oblasti BBCH 25-29 CCC 0,6 l/ha + BBCH 39 Florone 0,4 l/ha + Korekt 510 SL 0,4 l/ha.
2. Menej úrodné oblasti BBCH 25-29 CCC 0,6 l/ha, Florone + fungicíd.
 

KONTROLA 7,74 100,05

BBCH 39    Florone 0,4 + Cerone 0,4 8,93 115,31

BBCH 39    Florone 0,4 8,36 108,07

 Pokusy Ditana 2017
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Zloženie: voľné aminokyseliny – 4%, cytokiníny – 0,03%, organický materiál – 8%, celkový Dusík (N) – 
1%, Fosfor vo forme oxidu (P2O5) – 10%, Draslík vo forme oxidu (K2O) – 10%, Bór (B) – 0,25%, 

Molybdén (Mo) – 0,20%

Florone


