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množstvo aminokyselín nevyhnutných na
stavbu vlastných bielkovín) prispieva
k otváraniu prieduchov, podporuje aktivitu
fotosyntézy a regeneráciu. A to vďaka
bezprostrednému využívaniu externe
dodávaných aminokyselín obsiahnutých
v biostimulátoroch.

Aprílové mrazivé počasie vie narobiť vrásky nejednému poľnohospodárovi, vinohradníkovi či 
ovocinárovi. Poškodenia neskorým jarným mrazom spôsobujú najväčšie škody a významne 
znižujú predpokladané úrody.

Spoločnosť ASRA ponúka najjednoduchšiu
možnosť ako znížiť ekonomické dôsledky
extrémov počasia v období, keď je plodina
stresovaná nepriaznivými klimatickými pod-
mienkami a potrebuje regenerovať.
Aplikácia biostimulátorov v stresových
podmienkach (t.j. v čase, keď rastlina
nedokáže sama syntetizovať potrebné

Protifert® LMW 8% 
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. Ošetrujte v čase, keď sú
plodiny v najdôležitejších fyziologických štádiách potreby
zvýšeného príjmu energie (formovanie kvetov a súkvetia,
diferenciácia, nasadzovanie plodov). Ďalej ho aplikujte, keď sú
rastliny stresované vonkajšími faktormi, napr.: nedostatok živín,
sucho, mráz, ľadovec, napadnutie patogénmi.

Dávkovanie: 2-4 l/ha

Aplikácia aminokyselín tesne pred očakávanými mrazmi zmierni 
straty na úrode

V minulom roku sa potvrdilo, že aplikácia prípravku Protifert® LMW 8% pred očakávanými mrazmi dokáže 
zachrániť 30% úrody.
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O aktuálnych cenách sa
informujte u svojho
dodávateľa prípravkov
na ochranu rastlín.

Pre viac informácii kliknite
na www.asra.sk

Výrazné oteplenie v marci a začiatkom apríla môže rýchlo prebudiť vegetáciu. Potom stačí, aby sa vytvorili vhodné
poveternostné podmienky na príchod veľmi studeného vzduchu a mrazy môžu udrieť. Či však k takej situácii naozaj
dôjde aj túto jar sa v tejto chvíli nedá predpovedať.
Preto nečakajte a k prvým vstupom pridajte Protifert® LMW 8% v dávke 2 l/ha. Pomôžete rastlinám nielen prekonať
stres spôsobený mrazom, ale aj počas celej vegetácie udržať sa v ideálnej kondícií.

Intenzívna protimrazová ochrana nie je lacnou záležitosťou

Repka olejná je najzraniteľnejšia v období kvitnutia. Mráz môže odpáliť kvet, ktorý znamená jednu šešuľu a v tej je minimálne 
päť semien. Protifert® LMW 8% v TM s prvým fungicídom pomôže zvýšiť odolnosť rastlín. 

Vo vinohrade Protifert® LMW 8% odporúčame 
aplikovať 1-4 krát za vegetáciu v dávke 2-3 l/ha.


