
ROZSAH A SPÔSOB POU!ITIA:  

FLORONE je tekut! prípravok hnedej farby obsahujúci 
aminokyseliny rastlinného pôvodu, obohaten! o"  základné 
NPK #iviny a stopové prvky B a"  Mo. Prípravok je ur$en! 

ku kontrole vegetatívneho rastu a aktivácie kvitnutia. Pôsobí 
ako inhibítor vegetatívneho rastu. Aplikáciou vytvára lep%ie 
podmienky pre kvitnutie, nasadenie plodov a zv!%enie úrody.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

Prípravok odporú$ame pre v%etky druhy po&n!ch plodín. 
Opakova' aplikáciu je mo#né po 8-12 d(och.

Obilniny 

Florone spev(uje a zosil(uje bunkové steny, bráni poliehaniu 
obilnín. Ve&kou prednos'ou je mo#ná aplikácia v neskor!ch 
fázach rastu bez negatívneho vplyvu na v!nos a kvalitu zrna. 
Odporú$ané dávky u obilnín sú 0,2 – 0,4 l/ha s oh&adom na 
stav porastu, kombina$ného partnera a s prihliadnutím na 
aktuálny v!voj po$asia. V porastoch s intenzívnym hnojením 
N hnojivami odporú$ame pou#íva' s vhodn!m kombina$n!m 
partnerom.

V závislosti na rastovej fáze odporú$ame prípravok Florone 
aplikova' nasledovne:

Rastová fáza BBCH 29-31:

FLORONE 0,4 l/ha + RETABELLA 760 SL 0,7-1,0 l/ha.

Rastová fáza BBCH 31-32:

FLORONE 0,2 l/ha + trinexapack 0,25 l/ha.

Rastová fáza BBCH 37 a viac:

FLORONE 0,4 l/ha + KOREKT 510 SL 0,4 l/ha.

V prípade prehusten!ch porastov je mo#né aplikova' 
prípravok FLORONE i na vyklasen! porast bez obáv 
negatívneho vplyvu na v!%ku a kvalitu úrody.

Strukoviny

Florone aplikované v hrachu a sóji zvy%uje nasadenie 
kvetn!ch pukov a"  následne strukov plodiny. Aplikácia sa 
vykonáva od v!%ky porastu 15-20 cm. Po aplikácií prípravok 
inhibuje vegetatívny rast, skracuje vzdialenosti jednotliv!ch 
internódií a"  spev(uje porast ako celok. V!sledkom je 
kompaktn! porast s" vy%%ím po$tom nasaden!ch strukov.

Repka ozimná

Morforegulácia repky na jese(: najvhodnej%ím termínom 
pre aplikáciu prípravku Florone je rastová fáza repky 4.-5. 
list. Aplikácia inhibuje vegetatívny rast a zárove( stimuluje 
tvorbu bohatého kore(ového vlásnenia. V prípade dobr!ch 
vlahov!ch podmienok odporú$ame aplikáciu doplni' 

FLORONE

REGISTRÁCIA:
Zaradené do zoznamu vzájomne uznan!ch 
v!robkov pod $íslom 970

BALENIE: 
5 l kanister

Produkt získan" z hydrolyzovan"ch 
bielkovín rastlinného pôvodu v spolo#nej 
formulácií so základn"mi NPK $ivinami a 
mikroelementami.

V!robca: ATLANTICA AGRICOLA S. A, "panielsko

ZLO!ENIE:  

Vo&né aminokyseliny – 4%, cytokiníny – 0,03%, organick! materiál – 8%, celkov! dusík (N) – 1%, fosfor vo forme oxidu (P2O5) 

– 10%, draslík vo forme oxidu (K2O) – 10%, bór (B) – 0,25%, molybdén (Mo) – 0,20%.
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prípravkom Retabella 760 SL v dávke 1,0 - 1,5 l/ha. 
Následn!m o%etrením by mala by' aplikácia prípravku Bukat 
500 SC s ú$innos'ou na choroby repky a morforeguláciu.

Podpora vetvenia repky na jar:

Aplikácia sa vykonáva ideálne pri v!%ke porastu 20 cm v 
dávke 0,3 - 0,4 l/ha. Prínosom aplikácie je podpora vetvenia 
a spevnenie porastu.

Cukrová repa 

Prípravok pozitívne vpl!va na v!%ku úrody bu&vy a v!%ku 
cukornatosti. Pod&a v!sledkov z pokusov vykonan!ch na 
SPU v Nitre je najvhodnej%ím termínom pre aplikáciu fáza 
pred zapojením porastu. Aplikácia v tejto fáze priniesla 
najvy%%ie nav!%enie úrody bu&vy. V!sledky sú priemerom z 
rokov 2019-2020.

Ovocné stromy

Skrátenie letorastov, vyrovnanos' kvetenstiev a"  následné 
rovnomernej%ie dozrievanie plodov.

V%SLEDKY POKUSOV:   

NÁVOD NA POU!ITIE:  

Plodina Ú#el pou$itia Dávka/ha OD Poznámka

obilniny spevnenie stebla 0,2 - 0,4 l AT -

repka ozimná morforegulácia - jese( 
podpora vetvenia a zpevnenie porastu 0,2 - 0,4 l AT -

cukrová repa 4-6 list pred zapojením porastu 0,4 l AT -

strukoviny od v!%ky porastu 15 - 20 cm 0,25 l AT -

slne#nica v!%ka porastu 6-8 listov 0,4 l AT -

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a#zberom.

K- kontrola 
V1- aplikácia 4-6 list 
V2- aplikácia pred 
zapojením porastu 
V3- oba varianty 
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K V1 V2 V3 K V1 V2 V3 K V1 V2 V3
OKAPI SIOUX BIELIK

Úroda (t.ha-1) 57,53 67,19 68,03 64,57 56,93 69,31 65,70 63,80 57,77 67,01 70,30 63,74
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Vplyv aplikácie na úrodu repy cukrovej
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Cukrová repa
V!sledky priemer za 2 roky

Varianty:
K - kontrola
V1 - aplikácia 4-6 list
V2 - aplikácia pred 
zapojením porastu
V3 - oba varianty
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