
Zvy�uje kvantitu a kvalitu úrody

Podporuje rast

Zlep�uje  zdravotný stav a odolnos� voèi patogénom
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100% prírodný produkt
pre trvalo udr�ate¾ný �ivot

100%100%

Aktivátor úrody

 
 





KlinoGrow je 100%  prírodný produkt, ktorý svojim 
unikátnym minerálnym zlo�ením akceleruje  
fotosyntézu a tvorbu chlorofylu rastlín a priamo 
zvy�uje dynamiku tvorby úrody, jej kvantitu
a kvalitu, ako aj celkovú odolnos� voèi patogénom.

KlinoGrow je mikronizovaným produktom s granulo-
metriou < 15 µm.
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Zvy�uje kvantitu a kvalitu úrody

KlinoGrow významne zvy�uje úrodu pestovaných plodín      

o 10-40 %. Prírastky sú zdokumentované v reálnych 

prevádzkových podmienkach.

Priaznivo ovplyvòuje kvalitu a nutriènú hodnotu úrody, 

vyfarbenie a chu� plodov.

Umo�òuje predå�enie doby skladovania dopestovanej 

produkcie.

Zvy�uje kvalitu mno�ite¾ských porastov.

Podporuje rast

Minerálna skladba KlinoGrow aktivuje prirodzené fotosynte-

tické procesy rastliny, zalo�ené na obsahu CO  a potrebných 2

energií, èím razantne napomáha dynamike rastových       

a produkèných procesov v optimalizovanom vnútornom 

prostredí.

Rastliny o�etrené prípravkom KlinoGrow lep�ie hospodária      

s vodou, majú mohutnej�í koreòový systém, efektívnej�ie 

hospodária so �ivinami a dosahujú dozrievanie úrody             

s vy��ím obsahom nutrièných látok.

Akcelerácia týchto organických procesov umo�òuje zní�i� 

potrebu chemických hnojív.

Aktivátor úrody





Jednoduchá a efektívna metóda
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kompatibilita 
s konvenènými 

foliárnymi 
aditívami

vhodný pre v�etky 
druhy be�ne pestova-
ných po¾ných plodín 

a pre v�etky typy pôd, 
ako aj pre zeleninu 

a ovocie, okrasné rastliny, 
sadenice lesných stromov 

vrátane trávných  . 
porastov      .

pou�ite¾ný 
v ekologickom 
po¾nohospodárstve

bezpeèný
pre u�ívate¾ov 
a �ivotné 
prostredie

100%

Zlep�uje zdravotný stav a odolnos� voèi patogénom

KlinoGrow svojím zlo�ením, obsahom minerálnych a blahodárnych stopových 

prvkov, akceleruje tvorbu proteinových re�azcov, èím pozitívne pôsobí               

na imunitu rastliny a zlep�uje odolnos� voèi chorobám a �kodcom.

KlinoGrow zvy�uje úèinnos� pou�ívaných pesticídov

Optimalizuje koncentráciu vnútorného zlo�enia rastliny poèas celej vegetaènej 

doby a zvy�uje anti - stresovú odolnos� voèi suchu, nízkym a vysokým teplotám.

KlinoGrow pozitívne prispieva k zvý�eniu kvantity a kvality sekundárnych produktov 

rastlinnej výroby.

Doplòuje obsah CaO v pletivách rastlín, 
èím pozitívne vplýva na hodnotu 
vnútorného pH.
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ODPORÚÈANIA: Aplikáciu KlinoGrow na rastliny je ideálne urobi� skoro ráno, resp.                        

v popoludòaj�ích hodinách, aby postreková kvapalina na listoch rýchlo neuschýnala. Je 

potrebné dosiahnu� kvalitu postreku vo forme ve¾mi jemnej hmloviny a docieli� rovnomerne 

orosenie celej rastliny. U plodín, ktoré to vy�adujú, je potrebné pou�i� zmáèadlo.

BALENIE: 15 kg papierové vrecia
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ODPORÚÈANÁ APLIKÁCIA A DÁVKOVANIE

Minimálne 2 x vo vegetaènom období vo forme postreku na list:

ozimné 
plodiny

jarné 
obilniny

okrasné        
rastliny

bezprostredne      
po nástupe jari

od fázy 4 listov   
do zakrytia 

povrchu pôdy 
listami

pred 
nasadzovaním 

kvetných 
púèikov

I. termín

II. termín 15 - 20 dní po I. aplikácii

lesné 
dreviny

vo fáze         

4 listov

15 - 25 dní  

po I. aplikácii

ovocie zelenina

pri plnej 
jarnej 

vegetácii

po 
odkvitnutí

dávkovanie                        
(I. aj II. 
termín)

1,5 - 2 kg/ha 

+ voda min. 300 l/ha 

1,5 - 2 kg/ha 

+ voda min. 400 l/ha

UPOZORNENIA:  Ome�kanie prvej aplikácie mô�e zni�ova� efekty o 5 � 10 %. Po skonèení 

postreku je nevyhnutné premy� celý systém postrekovaèa èistou vodou, vèítane ramien a dýz.

CERTIFIKÁTY:

Produkt sa môže používať v ekologickej 
poľnohospodárskej výrobe v súlade 
s Nariadením Rady (ES) č. 834/2007 
a Nariadením Komisie (ES) č. 889/2008.

ISO 9001:2008 

FAMI-QS
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Ďurgalova 16 
831 01 Bratislava  
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