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

 

 
Van Iperen FoliaStim® Mn Zn Liquid je  
čisté a vysokokoncentrované tekuté  
hnojivo s mikroelementmi, pripravené z  
15 % morských rias a chelátov EDTA. Náš  
výrobok je stabilným riešením a odporúča  
sa aplikovať od skorej jari po tvorbu plodov.  
Vysoká hladina mangánu a zinku v našom  
vzorci zlepšuje fotosyntézu a rast nových  
zdravých koreňov, bujných výhonkov a kvetných púčikov. 

Prítomnosť vysokokvalitných morských rias podporuje príjem 

a prepravu živín a zvyšuje odolnosť voči abiotickému stresu. 
 
• Zlepšuje farbu listov, rast koreňa a výhonkov a 

zvyšuje odolnosť proti suchu a teplu 

• Mangán a zinok sú 100 % chelátované a plne dostupné  
• Jednoduchá manipulácia a aplikácia  
• Vyvinutý pre listovú aplikáciu  
• Jemný pre listové tkanivo 

 
Zloženie: 
Mangán (Mn)* 1.6 % w/w | 1.8 % w/v  
Zinok (Zn)* 1.6 % w/w | 1.8 % w/v  
Extrakt z morských rias 15 % w/w 17.4 % w/v  
Organické látky 2.2 % w/w | 2.5 % w/v  
Sušina 4.3 % w/w  
* chelátovaný EDTA a rozpustný vo vode 

 
Ostatné anorganické hnojivo, ktoré obsahuje mangán, zinok a 

15 % extrakt morských rias (w/w). 
 
Pred použitím pretrepať. Skladovacia teplota: 5-25oC. 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.* 

Obilniny 1- 3 apl.: 1- 3 apl.: Od konca 2 - 4 

 odnožovania až predĺžovanie stoniek.  

 Interval 10-14 dní.  

Kukurica 1- 3 apl.: Počas fázy 4-8 listov. 2 - 4 

Zemiaky 1- 3 apl: 3 týždne po vyklíčení. Interval 2 - 4 

 7-10 dní  

Zelená 1- 3 apl.: Od fázy 3 troj-listov. Interval 1.5 - 2.5 

fazuľa 7-10 dní.  

Ovocné 1- 3 apl.: Od kvitnutia. Od prvého 1 - 2 

stromy príznaku nedostatku.  

Citrusy 1-3 apl.: jarná aplikácia, letná aplikácia 3 - 5 

Hrozno 1-3 apl.: Po otváranie kvetných pukov 1 - 2  
* Koncentrácia: 1-2 % w/v.  
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 1.16kg | pH 5.5 +/- 0.5 I Teplota kryštalizácie: -4°C  
Dátum výroby/Číslo šarže: Uvedené na obale  
Doba použiteľnosti: 2 roky 

 
 
Číslo vzájomného uznania: 1736 
 
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 


