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Vďaka pokroku v technológii povrchovo aktívnych látok dokáže tento produkt vynikajúcim spôsobom zadržiavať 
vodu, a preto z pohľadu pestovateľov a poľnohospodárov ide o doteraz najprogresívnejšie zmáčadlo. H2Flo možno 
aplikovať pomocou kvapkovej závlahy či závlahy zhora (kruhovej alebo bočnej). 

H2Flo je jedinečná zmes povrchovo aktívnych látok, 
ktoré sú špeciálne určené na transport vody a hnojív 
rýchlo a účinne hlbšie do pôdy. Pokrok dosiahnutý 
v technológii povrchovo aktívnych látok vyniesol 
H2Flo medzi špičkové produkty, ktoré pomáhajú 
pestovateľom a poľnohospodárom zadržať vodu 
v pôde. Produkt možno aplikovať ako počiatočné 

zmáčadlo a to aj v priebehu bežného fertigačného 
cyklu, kedy rovnako napomáha transportu hnojív 
v pôde a vyrovnáva hodnoty EC. H2Flo tiež predchádza 
zhutneniu vodoodpudivých usadenín. Súčasťou 
produktu je aktivátor koreňových vláskov, ktorý posilňuje 
korene a má priaznivý vplyv na korenenie rastlín.

Lepšie využitie vody a hnojív
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Odporúčaná aplikácia
H2Flo možno aplikovať celoročne pomocou kvapkovej závlahy, pivotovej závlahy či závlahy zhora
(pri aplikácii pomocou postrekovačov sa poraďte s regionálnym manažérom či distribútorom 
spoločnosti ICL Specialty Fertilizers).
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Výhody produktu H2Flo 

1 Výrazne znižuje požiadavky na závlahu.

2 Možno ho použiť spoločne s hnojivami.

3 Rýchlo účinkuje vo všetkých typoch substrátov a pôd.

4 Preniká a rozptyľuje sa po celej koreňovej zóne, nielen na povrchu pôdy.

5 Vynikajúce rozptýlenie a prienikanie do pôdy.

6 Flexibilné programy aplikácie a flexibilné dávky vody.

7 Produkt s vysokou koncentráciou, vynikajúce výsledky vďaka 88% obsahu 
povrchovo aktívnej látky.

Rozptýlenie 
ihneď

Reakcia substrátu 
okamžitá

Doba pôsobenia 
až 1 mesiac v závislosti 
od faktorov prostredia 

a aplikačnej dávky

Belenie 
kanister 4 x 5 litrov

Kód produktu 
0310.01.20

Obdobie Dávka H2Flo Množstvo vody

Pred zasadením / zmáčanie pestovateľského média 1,2–2,4 l/ha 1000 –2000 litrov

Počiatočná aplikácia na plodinu 1,2–2,4 l/ha 1000–2000 litrov

Mesačná aplikácia na plodinu 0,6–1,2 l/ha 1000 litrov

Koreňový aktivátor
H2Flo obsahuje koreňový aktivátor, ktorý posilňuje korene
a pozitívne prispieva k zakoreneniu rastlín.

Účinok koreňového aktivátoru
•  Koreňový aktivátor stimuluje tvorbu koreňov, ktorej výsledkom je väčšia 

koreňová hmota.
•  Rastliny ošetrené koreňovým aktivátorom vykazujú zvýšené sekundárne 

korenenie a aj počet koreňových vláskov v porovnaní s neošetrenými koreňmi.
•  Koreňový aktivátor je zmesou organických podporných prostriedkov a povrchovo 

aktívnych látok, ktoré pozitívne pôsobia na tvorbu koreňovej hmoty.
•  Koreňový aktivátor napomáha optimálnemu pomeru vzduchu a vody 

v koreňovej zóne.

Neošetrený koreň Ošetrený koreň po 28 dňoch


