
Technologia poprawy zawiązywania i dorastania  
owoców oraz działanie antystresowe 

500 SL

SUPERFIFTY 500 SL  to biostymulator  
o wysokiej koncentracji wyselekcjonowanych 
bioaktywnych związków organicznych.  
Zawiera florotaninę, fukoidynę, laminarynę, 
mannitol, alginian, aminokwasy oraz witaminy,  
które łącznie wykazują działanie hormonalne typu  
auksyn, cytokinin i giberelin.



DZIAŁANIE PRODUKTU

DLACZEGO SUPERFIFTY 500 SL DZIAŁA

Ogranicza nadmierne opadanie  
kwiatów i zawiązków

Stymuluje kwitnienie, zapłodnienie  
i zawiązanie owoców

Poprawia dorastanie, wybarwienie  
i smak owoców

Zwiększa tolerancję na przymrozki  
i suszę

Zawiera wysoką koncentrację łatwo przyswajalnych związków

Stosunek auksyn do cytokin stymuluje kwitnienie i zawiązywanie

SUPERFIFTY ALGAE 500 SL to biostymulator o wysokiej koncentracji wyselekcjonowanych 
bioaktywnych związków organicznych. Zawiera florotaninę, fukoidynę, laminarynę, mannitol,  
alginian, aminokwasy oraz witaminy, które łącznie wykazują działanie hormonalne typu  
auksyn, cytokinin i giberelin. 

Uprawy ogrodnicze

Biostymulator wielkości i jakości plonu

    stymuluje kwitnienie, zapłodnienie  
i zawiązanie owoców

    ogranicza nadmierne opadanie kwiatów  
i zawiązków

    poprawia dorastanie, wybarwienie  
i smak owoców

    zwiększa tolerancję na niskie temperatury  
oraz inne niekorzystne warunki

Analiza PGR, Agri-Food & Biosciences Institute (AFBI), Belfast, Wielka Brytania

Laminaryna
aktywator odporności

Mannitol
synteza poliamin, osmoprotektant

Fukoidyna
antyoksydant

Alginian
retencja wody

Florotanina
antyoksydant

1 l  
SuperFifty  

500 SL

wykazuje działanie  
równoważne do:

338 mg  
IBA 

(auksyna)
25 mg  

GA3
(giberelina)

88 mg  
zeatyny  

(cytokinina)

Analiza PGR, Agri-Food & Biosciences Institute (AFBI), Belfast, Wielka Brytania

Florotanina
działanie antystresowe

Mannitol
poprawa kwitnienia  
i zawiązywania 

Laminaryna
aktywator odporności

Alginian
retencja wody

Fukoidyna
działanie antystresowe

Ekstrakt  
z Ascophyllum nodosum  

500 g/l – 40,7% 



SuperFifty 500 SL to narzędzie łagodzące stresy abiotyczne

Posiada silne działanie antystresowe 

upały zalanie

suszaprzymrozki

Stresy abiotyczne tj.: przymrozki, susza, upały, zalanie powodują nadmierną  
akumulację RFT* w roślinie, co w efekcie prowadzi do uszkodzenia roślin.  
SuperFifty 500 SL  zawiera antyoksydanty, które neutralizują zgromadzone w tkan-
kach roślin RFT. 
*reaktywne formy tlenu

Źródło: Statystyki FAO 2013, Bray i in. 2002,  Buchanan i in. 2000
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Przyczyny utraty plonu

Stresy biotyczne Stresy abiotyczne

Czynniki genetyczne 
roślin
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70%
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Dystrybutor / Doradca NaturalCrop

Podmiot wprowadzający:
NaturalCrop Poland Sp. z o.o.
Aleja KEN 57/2; 02-797 Warszawa
tel. (+48) 22 522 90 80
www.naturalcrop.com

/NaturalCropPoland
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