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Rozmýšľate ako zvýšiť úrodu jarných plodín?

Prečo Terra-Sorb® foliar?

Terra-Sorb® foliar produkt založený na aminokyselinách

Zloženie: voľné aminokyseliny 9,3 %, N celkový 2,1 %, N organický 2,1 %, Zn 0,07 %, 
Mn 0,04 %, B 0,02 %, celkové množstvo organických látok 14,8 % 

Terra-Sorb® foliar zlepšuje klíčivosť
osiva a rast klíčkov, umožňuje mladým
rastlinám, aby sa lepšie vyvíjali. To sa
prejavuje lepším vývojom koreňov,
vysokou životaschopnosťou, zdravým
a rovnomerným vzchádzaním, vyšším
percentom prežívania. Rastliny sú lepšie
pripravené na to aby prežili všetky typy
stresov (chlad, sucho, atď.)
Aminokyseliny, ktoré sa nachádzajú
v prípravku Terra-Sorb® foliar stimulujú
vývoj koreňovej sústavy, najmä
koreňových vláskov, na ktoré pripadá
väčší podiel absorbovaných živín a vody.
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Dobrá klíčivosť a vývoj v skorých
štádiách plodín sú kľúčom k vysokej
úrode. Pre zaistenie úspešného štartu
plodín odporúčame morenie osív
prípravkom Terra-Sorb® foliar, ktorý
zaisťuje pre semená potrebné
aminokyseliny a stopové prvky.

Schéma bielkoviny

Väčšina bielkovín je tvorená reťazcom 
100 - 5 000 aminokyselín.

Aminokyseliny sú skupiny organických molekúl, ktoré
tvoria podstatu obrovského množstva živých organizmov.
Vo voľnej podobe alebo ako súčasť bielkovín majú veľký
význam v mnohých biologických procesoch,. Preto ich
syntéza a metabolizmus sú rozhodujúce po celú dobu
životného cyklu rastlín.



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)

Flowbrix Profi
Zloženie
Celkový obsah medi ako Cu  28% (min. 380 g/l)

Meď priaznivo pôsobí na stabilitu chlorofylu, ktorý je
následne odbúravaný, čím sa predlžuje obdobie aktívnej
fotosyntézy. Pri nedostatku medi sa výrazne znižuje
využitie dusíka z hnojív, v obilninách sa tvorí menej zrna
ako dôsledok narušenia tvorby generatívnych orgánov.
Meď účinkuje ako katalyzátor, tvorca a aktivátor
enzýmov. Dôležitú úlohu zohráva v dýchaní, vo
fotosyntéze, v tvorbe bielkovín, v hospodárení s vodou,
v raste a asimilácii, v tvorbe lignínu a v spevňovaní stien
molekúl, odolnosti voči chorobám a suchu. Jej
nedostatok spôsobuje poruchy látkovej výmeny a tým
môže narušiť vývoj rastliny.

Tekuté meďnaté hnojivo s vysokým podielom jemných častíc novej generácie.

bez Agrovitalu s Agrovitalom
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Výhody použitia:

• rovnomernosť a rýchlosť vzchádzania
• zlepšenie využitia prípravkov na ochranu rastlín a živín 
• stimulácia vývoja koreňovej sústavy a rastových procesov
• priamy dôsledok bohatšieho koreňového systému
• posilnenie nadzemnej časti rastlín
• prekonávaní stresových nepriaznivých podmienkach 
• zlepšenie kvality plodín a zvýšenie výnosov

Výhody použitia:

• tekutá formulácia medi
• zvyšuje kvalitu a úrodu zrna
• pozitívne ovplyvňuje obsah a kvalitatívne zloženie bielkovín
• lepšia využiteľnosť dusíkatých hnojív rastlinou
• rýchly prístup medi do rastliny
• prevencia porastu proti hubovým chorobám
• posilňuje odolnosť rastlín proti infekčnému tlaku z vírusov, 

baktérii a húb
• postupné uvoľňovanie medi

Flowbrix Profi aplikujte do pôdy pred sejbou alebo postrekom na
list v odporúčaných dávkach a termínoch podľa jednotlivých
plodín. Dávkovanie podľa plodín nájdete na www.asra.sk.

Dávkovanie:
obilniny, strukoviny 3 l/t osiva
olejniny 9 l/t osiva

Terra-Sorb® foliar aplikujte bežnou technikou pre
morenie osiva v zmesi s moridlom. Je miešateľný so
všetkými prípravkami na predsejbovú prípravu osiva.


