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Vyzerajú Vaše porasty ozimín po zime 
takto?

Pomôžte porastom zregenerovať sa.

BlackJak®
Zloženie:19–21% humínové kyseliny

Pre porasty slabo vzídené a s
nedostatočne rozvinutým koreňovým
systémom doporučujeme použiť
stimulant na báze humátov získaných z
čistého prírodného zdroja leonarditu.
pH prípravku BlackJak® je 4 – 5 a ako
jediný obsahuje zmes všetkých
humusových kyselín = humínové, fulvo
a ulmínové kyseliny plus ďalšie
prospešné živiny, či mikroprvky ako
organický dusík, draslík, fosfor, vápnik,
horčík, zinok a meď.

Výhody použitia:
• podpora tvorby koreňového systému
• stimuluje rast rastlín, zvyšuje úrodu a jej kvalitu
• pôsobí ako chelatizačné činidlo (mikro a makro

prvkov) a podporuje ich konverziu do foriem
prípustných rastline

• zlepšuje príjem živín a vody
• zlepšuje štruktúru pôdy a jej kapacitu udržať

vodu
• zvyšuje účinnosť konvenčných hnojív a znižuje

vyplavovanie živín

Dávkovanie: 1,5-2 l/ha

Prípravok je vhodné aplikovať v TM s listovými
hnojivami, regulátormi rastu alebo pesticídmi.

Porasty ozimín v niektorých regiónoch
mali počas zimy minimálnu snehovú
pokrývku, preto prichádza otázka ako
oziminy zvládnu stresové podmienky
a v akom zdravotnom stave nastúpia
do sezóny. Možné poškodenia sa
prejavia až na jar, keď sa sneh roztopí
a porasty sa začnú po zime zobúdzať.

Preto po regeneračnom hnojení, keď
budete vstupovať do porastov s prvými
fungicídmi a insekticídmi, obohaťte ich
o prípravky s obsahom aminokyselín
alebo s obsahom humátov.

Pomôžte 
porastom 
zregenerovať sa.
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Biostimulátory 
z ponuky 
spoločnosti 
ASRA.
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ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, Ivanka pri Dunaji
Tel: +421(0)2 4425 5264

O aktuálnych cenách sa
informujte u svojho
dodávateľa prípravkov
na ochranu rastlín.

Pre viac informácii kliknite
na www.asra.sk

Nakoniec nezabudnite pridávať
multifunkčnú pomocnú látku so zmáčavým, lepivým a protiúletovým
účinkom. 

Agrovital® pridávajte do TM s herbicídmi, fungicídmi a insekticídmi. 
Dávkovanie: 0,25 l/ha, resp. v TM 0,07-0,14% koncentrácia.   

Agrovital® Zloženie: (96 % pinolén)

Unicum Pro®

Zloženie
Súbor biologicky aktívnych látok-abiestiny,  min. 100 g/l

Unicum Pro® komplexne pôsobí na rastlinu, stimuluje jej
vitalitu, posilňuje obranné funkcie rastlín a vytvára
obranu proti negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia
(sucho, mráz, choroby, škodcovia).

Výhody použitia
• komplexné pôsobenie na rastlinu
• výhodný do TM kombinácií s pesticídmi. Chráni 

plodiny pred herbicídnym a chemickým stresom 
• účinkuje už 1 hod. od aplikácie po dobu 14-21 dní

Dávkovanie: 0,06-0,10 l/ha

Biologický stimulátor rastu a imunity rastlín.

Výhody použitia:
• antistresové pôsobenie – prekonávanie fyziologického stresu,

regulácia vodnej rovnováhy
• regulácia výživy - priamy výživový vplyv s tvorbou bielkovín

a sacharidov
• chelačný účinok, tvorba silných komplexných väzieb so

stopovými prvkami – výborný partner pre hnojivá s
mikroprvkami

• aktivizuje enzýmy rastlín, harmonizuje účinok endogénnych
regulátorov rastu

• zmáčavý účinok (povrchovo aktívna látka)

Dávkovanie: 3-5 l/ha v 300-1000 l vody, aj v delených dávkach
(napr. 2-3 x 1-1,5 l/ha)

Zloženie:
50% organická hmota, 8,5 % N – celkový, 8% N – organický, 
50% aminokyseliny celkové, 15% aminokyseliny voľné, 
26% organický uhlík

Špeciálne ľahko a rýchlo absorbovateľné tekuté hnojivo na
báze aminokyselín a oligopeptidov živočíšneho pôvodu
s vysokým obsahom organického uhlíka a dusíka.

Aplikujte v čase, keď sú plodiny v najdôležitejších
fyziologických štádiách potreby zvýšeného príjmu energie,
stresované vonkajšími faktormi, napr.: nedostatok živín,
sucho, mráz, ľadovec, napadnutie patogénmi. Hlavné
aplikačné obdobie u obilnín je od fázy 4-5 listov do konca
steblovania (BBCH 14-37).

bez Agrovitalu s Agrovitalom

Protifert® LMW 8 %
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