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Pôvod: Holandsko 
Čistý objem: 
1, 5, 10, 200, 1 000 l 
  

 

 
Van Iperen FoliaStim® B Mo Liquid je  
čisté a vysokokoncentrované tekuté  
hnojivo s mikroelementmi, pripravené  
z 15 % morských rias. Náš produkt je  
stabilným riešením odporúčaným počas  
vegetatívneho rastu, najmä počas vývoja  
púčikov, pred kvitnutím. Vysoké hladiny  
bóru a molybdénu v našom vzorci zlepšujú  
delenie buniek, vytvárajú bunkovú stenu a pomáhajú rastline 

pokryť potrebu dusíka. Prítomnosť vysokokvalitných morských 

rias podporuje príjem a prepravu živín a zvyšuje odolnosť voči 

abiotickému stresu. Vyrobené v našom závode Euroliquids.  
• Prekonáva zaostávajúci vývin, podporuje leguminózu 

pri fixácii atmosférického dusíka a zvyšuje odolnosť 

proti suchu a teplu. 

• Synergický účinok medzi riasami a živinami  
• Vyvinutý pre listovú aplikáciu  
• Jemný pre listové tkanivo 

 
Zloženie: 
Bór (B)* 2 % w/w 2.1 %w/v  
Molybdén (Mo)* 0.4 % w/w 0.4 %  
Extrakt z mor. rias 15 % w/w 16.3 % w/v  
Org. látky 2.2 % w/w | 2.4 % w/v  
Sušina 4.3% w/w  
*Rozpustné vo vode 

 
Ostatné anorganické hnojivo obsahujúce bór, molybdén a 

15 % extraktu z morských rias (w/w). 
 
Pred použitím pretrepať. Skladovacia teplota: 5-25֯C. Výrobok 

skladovať v pôvodnom obale. Uchovávať na suchom, dobre 

vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia a tepla. 

Uchovávať mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Výrobca v 

žiadnom prípade nebude zodpovedný za akékoľvek následné, 

zvláštne alebo nepriame škody spôsobené použitím, skladovaním 

alebo manipuláciou s týmto výrobkom, pretože tieto podmienky sú 

mimo kontroly výrobcu. Zákazník preberá na seba všetky riziká 

skladovania, používania alebo uplatnenia tohto výrobku. Ďalšie 

informácie nájdete v bezpečnostnom liste. 

 

Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity platné v 

SR. 

 

 
Dávkovanie I Listová aplikácia:  
Plodina Doba aplikácie L/ha/ 

  apl.* 

Repka 1- 3 apl: Od vegetatívneho po opätovný 2 - 4 

olejnatá rast, štádium C2 **    

Cukrová 1- 3 apl.: Od štád. 6 - 8 listov ** 2 - 4 

repa     

Sója 1- 3 apl.: Od 10 cm do začiatku kvitnutia 2 - 4 

Slnečnica 1- 3 apl.: Od 3 párov listov, až kým sa 1.5 - 2.5 

 neotvorí kvetný púčik **    

Kapusta 1- 3 apl.: Od presádzania ** 1 - 2 

Dyňa 1- 3 apl.: Pred kvitnutím ** 3 - 5 

Vinohrady 1- 3 apl.: Od štádia 5-6 listov ** 1 - 2 

Olivy 1- 3 apl.: Počas 15 dní pred kvitnutím 2 - 3  
* Koncentrácia: 1 – 2 % w/v. | ** interval od 10 – 14 dní.  
V prípade ošetrenia na list ako súčasť zmesi výrobkov, na 

ochranu plodín, treba vykonať test znášanlivosti pred prípravou 

postrekovej zmesi. Uvedené dávky a fázy podávania sú uvedené 

len ako informácia. Presné dávky, koncentrácia a fáza aplikácie 

závisia od miestnych podmienok, pôdnych podmienok, použitia 

iných hnojív a môžu byť dané až po presnej diagnóze. 

 
Čistá hmotnosť 1.09kg | pH 8 +/- 0.5 I Teplota kryštalizácie: 0°C  
Dátum výroby/Číslo šarže: Uvedené na obale  
Doba použiteľnosti: 2 roky 

 
 
 
Číslo vzájomného uznania: 1737 
 
Distribútor pre SR: Bacaro s.r.o. 

Lichnerova 89/23, 903 01 Senec 

 
Výrobca: Van Iperen International 

B.V. Smidsweg 24 3273 LK 

Westmaas | Holandsko Tel. + 

31(0)186 578 888 

www.vaniperen.com 


