BIOSTYMULATOR
science driven by nature

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

BIOSTYMULATOR

Czym jest Kinactiv Fruit?

To stymulator rozwoju owoców poprawiający wyrównanie, wybarwienie i zawartość cukrów oraz
wpływający korzystnie na jakość owoców podczas przechowywania.

Kinactiv Fruit – działanie
L-aminokwasy zawarte w Kinactiv Fruit wpływają na
fotosyntezę i owocowanie.
Zawartość fosforu i potasu (w optymalnej proporcji)
poprawia takie parametry jakościowe owoców, jak wielkość
i wybarwienie.
Mikroelementy w formie chelatu są szybko i łatwo przyswajane
przez roślinę, wspomagając poprawę jakości owoców.
Kinactiv Fruit obniża kwasowość poprzez zwiększenie
zawartości cukrów w owocach i zmniejszenie udziału małych
owoców w plonie ogólnym.

Skład

% w/w

% w/v

Wolne L-aminokwasy

4,0

5,0

Fosfor (P2O5)

12,0

16,0

Potas (K2O)

16,0

21,0

Bor (B)

0,5

0,7

Molibden (Mo)

0,05

0,07

Miedź (Cu)

0,002

0,003

Żelazo (Fe)

0,02

0,03

Mangan (Mn)

0,01

0,02

Cynk (Zn)

0,002

0,003

Kinactiv Fruit – jak go stosować?
Odstęp między zabiegami: 10–15 dni.
Uprawa

Liczba zabiegów

Dawka (l/ha)

Termin

Cel

JABŁONIE
3
3,0
2 zabiegi wykonać w okresie
Poprawa wyrównania owoców.
			
wzrostu zawiązków owoców.
Zwiększenie zawartości
			
Ostatni zabieg wykonać
cukrów oraz poprawa jakości
			
w okresie początku
owoców podczas
			
wybarwiania owoców.
przechowania.
				
ROŚLINY
3
3,0
W okresie rozwoju owoców.
Zwiększenie rozmiaru owoców.
JAGODOWE			
Ostatni zabieg wykonać
Poprawa wyrównania wielkości.
			
w okresie dojrzewania owoców,
Poprawa wybarwienia oraz
			
w fazie początku ich wybarwiania.
wzrost zawartości cukrów
				
w owocach.
WARZYWA, w szczególności
3–4
2,0–3,0
POMIDOR, OGÓREK,			
PAPRYKA, BAKŁAŻAN			
			
			

W okresie rozwoju owoców.
Ostatni zabieg wykonać przed
dojrzewaniem owoców
i uzyskaniem przez nie właściwej
barwy i wielkości.

Zwiększenie rozmiaru owoców.
Poprawa wybarwienia oraz
obniżenie kwasowości.

Kinactiv Fruit – ogólne zalecenia stosowania
Stosować w celu poprawy zawiązywania, wzrostu i wybarwienia owoców.
Polecane zabiegi bezpośrednio na owoce: od fazy zawiązywania do początku wybarwiania owoców.
Należy dokładnie pokryć produktem opryskiwane owoce.
Może być stosowany w oprysku lub razem z nawadnianiem.
Kinactiv Fruit nie może być aplikowany w mieszaninie z produktami zawierającymi wapń.

