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IDROGRENA PLUS to płynny Naturalny Biostymulator bogaty w poliaminy.
Skuteczność produktu wynika z szybkiej dostępności związków organicznych, które mogą być 
natychmiast wchłonięte przez roślinę i/lub pożyteczne mikroorganizmy na poziomie gleby. 
IDROGRENA PLUS wykazuje efektywne wykorzystanie poprzez aplikacje dolistne.
Z jednej strony obecność poliamin w produkcie sprzyja reprodukcji komórkowej.
Z drugiej strony zaawansowane zastosowanie IDROGRENA PLUS stymuluje układ 
odpornościowy rośliny poprzez wysoką produkcję hormonów fitoaleksynowych przez samą 
roślinę. Zastosowanie destylacji w procesie produkcyjnym sprawia, że finalny płyn jest wolny 
od soli i bez ryzyka fitotoksyczności dla rośliny lub środowiska.

   Ponadto poliaminy odgrywają ważną rolę przeciwko:
• niekorzystnym warunkom środowiskowym 
   (mrozy, gradobicia),
• w stresie wodnym/lub zalaniu systemu korzeniowego,
• stresie chwastów,
• stresie po przeszczepie.
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NATURALNE POLIAMINY

2- Phenylethylamine (2-PHE) 7 mg/kg
Spermine-putrescine 23 mg/kg

KOMPOZYCJA

Azot całkowity (N) 8%
Azot organiczny (N) 0,3%
Azot z mocznika (N) 7,7%

MIKRO I MAKRO ELEMENTY 
(WYSTĘPUJĄCE  NATURALNIE)
Bor (B) 28,4 mg/kg
Wapń (Ca) 76 mg/kg
Żelazo (Fe) 160 mg/kg
Magnez (Mg) 2,3 mg/kg
Mangan (Mn) 0,29 mg/kg
Molibden (Mo) 0,04 mg/kg
Miedź (Cu) 19 mg/kg
Cynk (Zn) 39,8 mg/kg

Via Offia 5/b - S.P. 38 Porcilana
37047 San Bonifacio (VR) -  ITALY
Tel. +39 045 7610100 - Fax +39 045 7610636
e-mail: grena@grena.com - www.grena.com

 *Tylko wytyczne, w celu prawidłowego użytkowania produktów należy skonsultować się ze specjalistą.

UPRAWA TERMIN* DAWKA/HA*

Niekorzystne warunki pogodowe    
(mróz, gradobicie, susza itp.)

Kilka dni przed lub zaraz po 
zaistniałym wydarzeniu 0.6-0.8L/1000 m2

Uprawy warzyw szklarniowych Przez cały cykl produkcyjny 5 l/ha       10 l/ha

Uprawy kwiatów szklarniowych Przez cały cykl produkcyjny 5 l/ha       10 l/ha

Pozostałe uprawy Przez cały cykl produkcyjny 2,5 l/ha

Kolor: przezroczysty płyn

Gęstość: ciekły

Dostępne opakowania:
5lt - 25lt - 200lt - 1000lt
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