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NPK listové hnojivo s mikroelementy,
růstovým stimulátorem a bioaktivními
huminovými látkami

• 4 v jednom
• obsahuje výživu, mikroelementy,
stimulátor růstu a huminové látky
• specielní listové hnojivo s nízkým
obsahem chloru
• univerzální využití do všech kultur
• moderní vyvážené hnojivo
obsahující bioaktivní látky
• snadná přístupnost všech prvků
díky obsahu Ligohumátu

Ligno SUPER
je dodáván v balení
0,25 litru; 1 litr;
kanystry 5 a 10 litrů,
IBC tanky do 1000 litrů
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Ligno SUPER NPK 7,5–8–6
• výživa
• mikroelementy
• fytohormony
• Lignohumát

Složení
Látka

Hodnota

Celkový dusík jako N %

7,5

Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 %

8,0

Draslík vodorozpustný jako K2O %

6,0

Huminové látky - Lignohumát %

2,0

Kyselina 3-indolyloctová %

0,08

Bor %

0,01

Měď %

0,005

Železo %

0,02

Mangan %

0,016

Molybden %

0,001

Zinek %

0,004

Použití

Speciální listové hnojivo s nízkým obsahem chloru pro
všechny kultury, ale především
intenzivně pěstované rostliny,
zejména v případě nutnosti
rychlého vykrytí výživového deﬁcitu.

Plodina

Hnojivo obsahuje základní spektum makroprvků důležitých pro
výživu v snadno pro rostliny
přístupné formě, dále základní
mikroelementy v EDTA chelatové podobě, růstový stimulátor
v podobě kyseliny 3-indolyloctové a bioaktivní nosič v podobě
huminových látek s převahou
fulvokyselin.

Hydroponie

Ligno SUPER NPK je pro svou
výbornou snášenlivost rostlinami vhodný k použití nejen
v polních plodinách, chmelu, zelinářství, okrasném zahradnictví, ale i v nejcitlivějších množitelských porostech. Huminové
látky jsou zastoupeny 2 % Lignohumátu - tedy čistou účinnou
látkou s minimálním obsahem
60 % fulvokyselin, což zajišťuje
snadnou přijatelnost veškeré
obsažené výžívy rostlinami.

Hodnota

Poznámka

Koncentrace frekvence ošetření podle druhu
a stáří kultury. U rostlin s měkkými, jemnými
listy a u mladších rostlin se doporučuje aplikace hnojiva s nižší koncentrací

Okrasné rostliny

0,05–0,4 %

Zahrady, balkóny

0,20 %

jedenkrát za 1 až 2 týdny

0,01 %

u mladých rostlin a kultur citlivých na soli

0,1–0,2 %

u starších a odolnějších rostlin

0,20 %

u mladých rostlin

0,1–0,2 %

u starších rostlin

Skleníky
Polní výroba
Okurky, rajčata,
paprika
Brukvovitá zelenina, salát

5 l/ha
0,1–0,2 %

ošetření 2× před květem a dále 3–4×
v intervalech 14 dní
ošetření 4x, poprvé po výsadbě,
poté v cca 10 denních intervalech

Mrkev

5 l/ha

doporučuje se 6 ošetření v dvoutýdenních
intervalech

Polní plodiny

5 l/ha

současně s běžnými pesticidy

Kukuřice

5 l/ha

ošetřuje se 4×, poprvé při výšce rostlin
15–25 cm, poté ve dvoutýdenních intervalech

Melouny, cibule

5 l/ha

ošetřuje se 4×, poprvé měsíc po vzejití, dále
ve dvoutýdenních intervalech

V ovocných dřevinách a révě vinné

0,30 %

současně s ošetřením běžnými pesticidy
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