
Zaleca się stosowanie nawozu zgodnie z Programami Nawożenia upraw sadowniczych, warzywniczych i rolniczych, 
opracowanymi we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz z Uniwersytetem Przyrodniczym 
w Poznaniu. Programy nawożenia oraz tabele mieszań Florovitów AGRO oraz Florovitu AGRO ze Środkami 
Ochrony Roślin dostępne u Dystrybutorów oraz na: www.f lorovitagro.pl

tel: 22 711 59 56
M:  603 603 216
florovitagro@inco.pl

* DOSTĘPNA RÓWNIEŻ POJEMNOŚĆ 1000L

Florovit wieloskładnikowy  
płynny nawóz ogrodniczy 
DOLISTNY I DOGLEBOWY
Skład nawozu: 3,0% (N) azot całkowity; 2,3% (N) azot amidowy; 0,7% (N) azot azotanowy; 2,0% (K) potas w przeliczeniu 
na K rozpuszczalny w wodzie; 70 mg/l (Cu) miedź całkowita; 400 mg/l (Fe) żelazo całkowite; 170 mg/l (Mn) mangan 
całkowity; 20 mg/l (Mo) molibden całkowity; 150 mg/l (Zn) cynk całkowity oraz (Ca) wapń, (Mg) magnez, (S) siarka, (B) 
bor oraz substancje błonkotwórcze. pH roztworu 3,3 – 4,3. Nawóz mineralny. Zezwolenie MRiRW 36/03.

ZAKRES STOSOWANIA

sadownictwowarzywnictwo rolnictwo

GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25 
00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax 55 242 75 00

Florovit wieloskładnikowy 
płynny nawóz ogrodniczy  
DOLISTNY I DOGLEBOWY
Unikalna receptura nawozu sprawia, że rośliny                                    
dokarmiane Florovitem szybciej rosną, wcześniej i okazalej 
kwitną, wcześniej zaczynają owocować, dając większe plony. 
Jednocześnie lepiej znoszą okresy suszy oraz są bardziej odporne 
na infekcje i stres. Skuteczność nawozu potwierdzają badania 
Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

WIELOSKŁADNIKOWY

UNIWERSALNY

SERIA
DLA PROFESJONALISTÓW

Florovit AGRO Uniwersalny zalecany jest szczególnie: 
• jako środek wzmacniający rośliny w czasie suszy i niedostatku wody lub w okresach krytycznych np. zahamowanie wzrostu,  
• jako środek poprawiający stan odżywienia roślin w warunkach niesprzyjających pobieraniu składników pokarmowych
  przez korzenie,
• jako środek przyspieszający regenerację roślin uszkodzonych przez mróz  

Kwiaty jednoroczne np. aster, szałwia, cynia, maciejka, nasturcja, byliny zimujące w gruncie np. orlik, złocień, irys, rośliny cebulowe np. lilia, złocień: Stężenie roztworu 1 l FLOROVITU + 300 l 
wody. Rośliny uprawiane w gruncie opryskiwać co 14 –  21 dni od momentu rozwinięcia się pierwszych liści. Opryski polecane są szczególnie w przypadku suszy. To samo stężenie stosować przy 
podlewaniu. Można stosować z mocznikiem 0,1 – 0,5 %. Krzewy ozdobne liściaste np. róża, hortensja, rośliny ozdobne liściaste: Stężenie roztworu 1 : 400 (1 łyżeczka FLOROVITU na 2 litry wody). 
Zraszać lub podlewać co 7 – 14 dni.    

Łącznie z zaprawianiem nasion: Środki do zaprawiania rozprowadzić roztworem 2 ml FLOROVITU + 1 litr wody. Postępować zgodnie z instrukcją zaprawiania nasion. Do ziemi i gleby szklarniowej 
przed siewem lub pikowaniem: Odkwaszone podłoże zwilżyć jednorazowo roztworem 2 l FLOROVITU + 100 – 200 l wody ( na 1 m2 podłoża 100 – 200 l cieczy). Przed sadzeniem na miejsce stałe: 
Odkwaszone, ale nie nawiezione podłoże zwilżyć jednorazowo roztworem 1 l FLOROVITU + 20 l wody. Stosować w uprawie tradycyjnej na płask (warstwa uprawna 20 cm) – 20 l/ m2, przy uprawie w 
cylindrach i kontenerach – 100 l/ m3 cieczy użytkowej.    

Dolistnie. W terminach przewidzianych zaleceniami ochrony roślin jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie, śliwy, morele, krzewy jagodowe: Przy stosowaniu ze środkami ochrony roślin dodaje się 
1 l FLOROVlTU na 100 l cieczy użytkowej. Opryski samym FLOROVITEM przeprowadzać roztworem 2 l FLOROVITU + 100 l wody. Opryskiwać obficie liście, gałęzie i pnie do całkowitego zwilżenia. 
Śliwy i morele opryskiwać roztworem o stężeniu 3 – 4 l FLOROVITU + 100 l wody. Szczególnie w przypadku suszy zabiegi wykonywać co 7 – 14 dni lub przy każdym stosowaniu środków ochrony. 
Można stosować z mocznikiem 0,1 – 0,5 %.

Do ziemi i gleby szklarniowej przeznaczonej pod uprawę: Po jednorazowym podlaniu wymieszać z glebą roztwór FLOROVITU sporządzony dla poszczególnych typów upraw: roślin wrażliwych 
na zasolenie np. Anturium, azalie: 1 l FLOROVITU + 300 l wody; roślin średniowrażliwych na zasolenie np. frezje, gerbery: 1 l FLOROVITU + 200 l wody; roślin małowrażliwych na zasolenie np. 
goździki, asparagus: 1 l FLOROVITU + 100 l wody.

Róże, goździki, asparagus, rośliny cebulkowe: Stężenie roztworu 1 l FLOROVITU + 100 l wody. Jeśli na roślinach nie obserwuje się objawów niedoboru składników mineralnych opryskiwać rośliny 
co 14 dni, w przypadku niedoborów lub groźby suszy częściej, co 5 – 7 dni. Przy zamgławianiu stężenie można zwiększyć do 10 % (10 l FLOROVITU na 100 l wody). Można stosować z mocznikiem 
0,1 – 0,5 %.

Podlewanie młodych siewek i pikówek: Roztwór 1 l FLOROVITU + 500 l wody. Podlewać tak często, aby utrzymać optymalny stopień nawilgocenia podłoża. Nie stosować dodatkowego nawożenia. 
Nawożenie dolistne upraw pomidorów, ogórków, papryki, sałaty, fasoli, grochu, cebuli, porów, selerów, kapusty: Sporządzić roztwór – 1 l FLOROVITU + 100 – 200 l wody. Opryskiwać rośliny 
stosując 0,1 – 0,2 l cieczy/ 1m2. Zabieg powtarzać w odstępach co 7 – 14 dni. Cebulę i selery można spryskiwać roztworem o stężeniu dwukrotnie i trzykrotnie wyższym. Można stosować z mocznikiem 
0,1 – 0,5 %.

Dolistnie. Buraki cukrowe: Sporządzić roztwór 1 – 2 l FLOROVITU + 200 l wody. Opryskiwać rośliny 2 – 3 krotnie. Pierwszy zabieg wykonać po wyrośnięciu 2 – 3 liści, następne opryski co 10 – 14 
dni. Szczególnie zalecany w przypadku suszy. Można stosować z mocznikiem do 5 %. Rzepak: Sporządzić roztwór 1 – 2 I FLOROVITU + 200 l wody. Opryskiwać rośliny 2 – 3 krotnie. Pierwszy zabieg 
wykonać przed zimą, następne opryski co 10 – 14 dni od momentu ruszenia wegetacji. Szczególnie zalecany w przypadku suszy lub braku składników pokarmowych w glebie. Można stosować z 
mocznikiem do 5 %. Zboża: ruszenie wegetacji; krzewienie; strzelanie w źdźbło; wypełnianie ziarna: Sporządzić roztwór 1 l FLOROVITU + 100 – 200 l wody. Opryskiwać szczególnie w przypadku 
niedoboru składników pokarmowych w glebie, szczególnie w przypadku suszy. Zabiegi wykonywać co 10 – 14 dni.  Można stosować z  mocznikiem do 5%. Ziemniaki: Sporządzić roztwór 1 I 
FLOROVITU + 200 l wody. Opryskiwać rośliny 2 – 3 krotnie. Pierwszy i drugi zabieg wykonać przed kwitnieniem w odstępie 10 – 14 dni, trzeci po przekwitnięciu. Można stosować z mocznikiem do 5%.

ROŚLINY WARZYWNICZE
Przedwegetacyjnie

Dolistnie w czasie wegetacji

UPRAWY ROLNICZE

UPRAWY OZDOBNE SZKLARNIOWE

ROŚLINY SADOWNICZE

Dolistnie i doglebowo w czasie wegetacji
ROŚLINY OZDOBNE GRUNTOWE I DONICZKOWE

W czasie wegetacji

Przedwegetacyjnie


