Lepší využití vody a hnojiv
Díky pokroku v technologii povrchově aktivních látek dokáže tento produkt vynikajícím způsobem zadržovat
vodu, a proto se z pohledu pěstitelů a zemědělců jedná o dosud nejprogresivnější smáčedlo. H2Flo lze aplikovat
pomocí kapkové závlahy či závlahy shora (kruhové nebo boční).
H2Flo je jedinečná směs povrchově aktivních látek,

a rovněž i v průběhu běžného fertigačního cyklu,

které jsou speciálně určeny k transportu vody

kdy rovněž napomáhá transportu hnojiv v půdě

a hnojiv rychle a účinně hlouběji do půdy. Pokrok

a vyrovnává hodnoty EC. H2Flo také předchází utužování

dosažený v technologii povrchově aktivních látek

vodoodpudivých usazenin. Součástí produktu je

vynesl H2Flo mezi špičkové produkty, které pomáhají

aktivátor kořenových vlásků, který posiluje kořeny a má

pěstitelům a zemědělcům zadržet vodu v půdě.

příznivý vliv na kořenění rostlin.

Produkt lze aplikovat jako počáteční smáčedlo

www.icl-sf.cz

Doporučená aplikace
H2Flo lze aplikovat celoročně pomocí kapkové závlahy, pivotové závlahy či závlahy shora
(při aplikaci pomocí postřikovače se poraďte s regionálním manažerem či distributorem
společnosti ICL Specialty Fertilizers).

Období

Dávka H2Flo

Množství vody

Před zasazením / smáčení pěstebního média

1,2–2,4 l/ha

1000 –2000 litrů

Počáteční aplikace na plodinu

1,2–2,4 l/ha

1000–2000 litrů

Měsíční aplikace na plodinu

0,6–1,2 l/ha

1000 litrů

Výhody produktu H2Flo

1

Výrazně snižuje požadavky na závlahu.

2

Lze použít společně s hnojivy.

3

Rychle účinkuje ve všech typech substrátů a půd.

4

Proniká a rozptyluje se po celé kořenové zóně, ne pouze na povrchu půdy.

5

Vynikající rozptýlení a průnik do půdy.

6

Umožňuje flexibilní programy aplikace a flexibilní dávky vody.

7

Produkt s vysokou koncentrací; vynikající výsledky díky 88% obsahu
povrchově aktivní látky.

Kořenový aktivátor

Rozptýlení
ihned
Reakce substrátu
okamžitá
Doba působení
až 1 měsíc v závislosti
na faktorech prostředí
a aplikační dávce
Balení
kanystr 4 x 5 litrů
Kód produktu
0310.01.20

Neošetřený kořen

Ošetřený kořen po 28 dnech

H2Flo obsahuje kořenový aktivátor, který posiluje kořeny
a pozitivně přispívá k zakořenění rostlin.
Účinek kořenového aktivátoru
• Kořenový aktivátor stimuluje tvorbu kořenů, jejíž výsledkem je větší
kořenová hmota.
• Rostliny ošetřené kořenovým aktivátorem vykazují zvýšené sekundární
kořenění i počet kořenových vlásků v porovnání s neošetřenými kořeny.
• Kořenový aktivátor je směsí organických podpůrných prostředků a povrchově
aktivních látek, které pozitivně působí na tvorbu kořenové hmoty.
• Kořenový aktivátor napomáhá optimálnímu poměru vzduchu a vody
v kořenové zóně.

Distributor

Obchodní zástupci

BB Com s.r.o.
Kunčická 465
561 51 Letohrad
+420 607 808 727
bbcom@bbcom.cz

Vladimír Kuchař
+420 733 735 485, vladimir.kuchar@bbcom.cz

www.bbcom.cz

Zbyněk Ptáček
+420 608 820 440, zbynek.ptacek@bbcom.cz

Ester Světlíková
+420 733 535 868, ester.svetlikova@bbcom.cz

ICL Specialty Fertilizers, Česká republika a Slovensko
Ing. Vít Chmel, MBA
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