
 

            
 

Pomocný rastlinný prípravok 
 

Výrobca:  
ATLANTICA AGRICOLA S. A Cl Corredera No: 33 ENTLO, 03400 VILLENA (Alicante) SPAIN  

Telf.: (34) 96 580 04 12- (34) 96 580 03 58- FAX.: (34) 96 580 0 3 23 e-mail: info@atlanticaagricola.com - 

http://www.atlanticaagricola.com 
 

Registrácia:  Registrované v Českej republike pod číslom:         Evidenčné číslo: V 235                             
  
Dovozca:      LEGUSEM pt,  a.s.,  Štefánikova 9,   921 01 Piešťany                                                                                
Prevádzka a kontaktná adresa: Partizánska 401, 91624 Horná Streda,Telefón:032/777 38 58  Fax:032/777 38 57 
 

Distribútor: 
BELBA PLUS s.r.o., Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre, Telefón: 0905454034  info@belbaplus.sk  
 

Tekutý prípravok hnedej farby obsahujúci voľné aminokyseliny rastlinného pôvodu, stopové prvky 
bór, molybdén a je obohatený o základné NPK živiny. 
 

Fyzikálne a chemické vlastnosti:  
voľné aminokyseliny min.               4% 

cytokiníny min.                                 0,03% 

organická hmota min.                     8% 

celkový dusík (N)                             1 %  

celkový fosfor ako (P2O5)                10% 

celkový draslík ako ( K2O)               10% 

bór (B)                                                0,25% 

molybdén (Mo)                                0,20% 

pH: 7.5-8  
Rozpustnosť vo vode: 100%  
Špecifická hmotnosť: 1.26 g/cm

3 

Čistá hmotnosť balenia:  0,31 kg, 0,63 kg, 1,26 kg, 6,3 kg, alebo 31,5 kg 
 

Obsah rizikových prvkov –  Obsah rizikových látok neprekračuje limity v Českej republike a to u:  
kadmium 1, olovo 10, ortuť 1,0, arzén 20 a chróm 50 mg/kg prípravku 
 

Použitie:  
Stimulátor určený na kontrolu vegetatívneho rastu a aktivácie kvitnutia (inhibítor rastu, stimulácie kvitnutia) 
 

Listová aplikácia:  
Obilniny (3x behom vegetácie) 0,15 - 0,3 l/ha 
 
Repka ozimná (2x behom vegetácie) 0,2 - 0,3 l/ha  
Cukrová repa (30 dní pred zberom) 0,3 - 0,5 l/ha 
 
Zemiaky (2x behom vegetácie) 0,15 - 0,5 l/ha 

 
Nemiešať s dusíkatými hnojivami! 
 

Prípravok sa aplikuje iba vo forme roztoku.  
Aplikácia sa neodporúča v hodinách za vysokého slnečného svitu a teploty a pri očakávaní dažďových  
zrážok. Aplikáciu možno opakovať až po 8-12 dňoch. 

FLORONE                         etiketa 

http://www.atlanticaagricola.com/


 

 
 
Miešanie: 
 
Florone možno miešať s obvyklými NPK hnojivami a s väčšinou pesticídov. 
Nie je možné miešať s produktmi na báze medi, síry a z nich odvodených produktov, ďalej s produktmi 
obsahujúce minerálne oleje a silno alkalické a kyslé látky. Nemiešať s hnojivom DAM. 

 

Príprava postreku:  
Stanovené množstvo Florone sa rozpustí bezo zvyšku v stanovenom množstve vody. 

 
Pokyny pre bezpečnou práci:  
P102 Uchovávajte mimo dosah detí. 
 
P270 Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte styku prípravku s kožou a vniknutiu        
do očí. Pri práci použite ochranné pracovné prostriedky pre ochranu rúk, tela, tváre a očí pred postriekaním 
prípravkom. Pri zasiahnutí očí je nutné ošetrenie lekárom. 

 

Pokyny pre skladovanie prípravku: 
 
Skladujte v suchých a vetrateľných skladoch, chránené pred priamym slnečným žiarením, zdrojom tepla 

a statickej elektriny. Zabráňte styku prípravku s potravinami, nápojmi a krmivami. Zabráňte prístupu 

detí. Zabráňte kontaktu prípravku so silnými oxidačnými, silno kyslými a alkalickými látkami pri 

teplotách od +5°C do + 38C°. 

 

UPOZORNENIE VÝROBCU 
 
Výrobca prípravku garantuje deklarované zloženie a obsah živín, avšak neodpovedá za škody vzniknuté  
v dôsledku neodborného použitia a manipulácie s prípravkom. 

 

Doba použiteľnosti:   3 roky od dáta výroby  
Číslo výrobnej šarže:  
Dátum výroby: 
 

Obsah: 0.25L, 0.5L, 1L, 5L, 25L 
 

 
 
 
 


