
U ZRODU
VAŠEHO ÚSPĚCHU

LOVOFOS
(6 % N, 12 % P, 6 % K, 1 % B)

HUMINOVÉ LÁTKY
• podporují kořenové vlášení a příjem živin, jež hnojivo obsahuje
• zlepšují účinnost fotosyntézy při nižší intenzitě světla, 
 napomáhají k vyrovnané energetické bilanci v rostlinách
• zajistí rychlejší a silnější růst rostlin 

BOR
• zvyšuje odolnost proti mrazovému poškození
• pozitivně ovlivňuje obsah cukrů v pletivech 

Vhodný pro kořenovou  
i mimokořenovou aplikaci.

www.lovochemie.cz

Celoplošné pokrytí odbornými poradci.  
Žádejte u svých distributorů hnojiv.



Draslík
Má zásadní úlohu v regulaci osmo-
tického tlaku rostlinných buněk. Je 
dů le žitý pro růstové procesy, dělení 
buněk a fotosyntézu, zajišťuje tvorbu 
a transport sacharidů v rostlinách.  
Je nepostradatelný pro řízení vodního 
režimu rostlin a odolnost proti streso-
vým faktorům a působí jako aktivátor 
mnoha enzymů.

Bor
Je lépe přijímán v kyselém půdním 
prostředí. Ovlivňuje tvorbu proteinů, 
zpracování nitrátů a metabolismus 
cukrů včetně jejich transportu v rost-
lině. Zajišťuje hormonální rovnováhu 
cytokininů a auxinů.

Fosfor
V půdě je málo pohyblivý, podporuje 
vývoj kořenového systému rostlin, 
jejich růst i tvorbu generativních 
orgánů. Jeho dostatek je podmínkou 
správného průběhu zpracování  
a transportu energie v buňkách.

Dusík v amonné formě
V půdě je málo pohyblivý a je lépe 
přijímán v neutrálním až zásaditém 
půdním prostředí. Podporuje rozvoj 
kořenové soustavy a je přijímán již od 
2 °C. Pro rostliny je příjem amonné 
formy N energeticky výhodný.
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Odborní poradci


