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AGRO-SORB Folium
®

Stimulátor růstu s 18 biologicky aktivními L-alfa aminokyselinami

Dávkování
AGRO-SORB® Folium je stimulátor růstu s vysokým
obsahem biologicky aktivních volných aminokyselin
(L-alfa) a s přídavkem mikroprvků, které jsou rychle přijatelné rostlinami. Aminokyseliny jsou bohatým zdrojem
dusíku a základním zdrojem bílkovin. Jsou prekurzorem
syntézy vitamínů, nukleotidů a alkaloidů.

Plodina

Doporučená dávka

Termín aplikace

všechny plodiny

2 l/ha

vždy při vzniku stresových podmínek

řepka ozimá

2 l/ha

na podzim ve fázi 5 - 8 listů

2 l/ha

na jaře po počátku vegetace

2 l/ha

před květem

2 l/ha

ve fázi 5 - 8 listů

2 l/ha

před květem

2 l/ha

na podzim ve fázi 3 - 4 listů

2 l/ha

na jaře po počátku vegetace

2 l/ha

ve fázi metání (před květem)

2 l/ha

ve fázi odnožování rostlin

2 l/ha

ve fázi metání (před květem)

kukuřice, slunečnice

2 l/ha

od fáze 4 - 6 listů po dosažení výšky,

cukrová řepa

2 l/ha

ve fázi 6 listů

2 l/ha

po 14 dnech

2 l/ha

po 14 dnech

2 l/ha

při intenzivním růstu natě

2 l/ha

před květem

2 l/ha

po odkvětu

2 l/ha s 200 l vody

po výsadbě

2 l/ha s 200 l vody

kvetení 1. vijanu

2 l/ha s 200 l vody

kvetení 3. vijanu

2 l/ha s 200 l vody

po výsadbě

2 l/ha s 200 l vody

v době kvetení

kořenová zelenina

2 l/ha s 200 l vody

začátkem července

košťálová zelenina

2 l/ha s 200 l vody

po výsadbě

2 l/ha s 200 l vody

ve fázi tvorby hlávek nebo růžic

cibulová zelenina

2 l/ha s 200 l vody

ve fázi tvorby cibulí

jabloň, hrušeň, třešeň, višeň

2 l/ha

na začátku kvetení

slivoň, broskvoň, meruňka

2 l/ha

ve fázi opadání okvětních lístků

2 l/ha

2 - 3 týdny po květu při tvorbě plodů

2 - 3 l/ha

délka výhonku 40 - 50 cm, před květem

2 - 3 l/ha

velikost hroznu 4 - 5 mm

2 - 3 l/ha

velikost hroznu 8 - 10 mm

řepka jarní

Použití
Stimulátor je určen pro aplikaci na list postřikem, zejména ve stresových podmínkách (nízké teploty, sucho,
silný výskyt chorob a škůdců, fytotoxicita způsobená
POR).

ozimé obilniny

jarní obilniny

AGRO-SORB Folium
· podporuje rychlou regeneraci rostlin po období stresu
· zvyšuje příjem živin kořeny
· zvyšuje množství chlorofylu a tím zvyšuje intenzitu
fotosyntézy
· zvyšuje počet květů a poupat
· zvyšuje počet šešulí, klasů nebo plodů ovocných
stromů a zeleniny
· zvyšuje výnos semen
®

která znemožňuje aplikaci postřikem

brambory

rajčata, paprika, lilek

okurky

Míchání
AGRO-SORB® Folium lze míchat se všeobecně používanými prostředky na ochranu rostlin a hnojivy.

vinná réva

Složení
volné aminokyseliny

9,3 %

aminokyseliny celkem

12 %

celkový N

2,1 %

B

0,02 %

Mn

0,05 %

Zn

0,07 %

2 - 3 l/ha

velikost hroznu 12 - 15 mm

jahody, maliny, borůvky

2 l/ha

při vegetativním růstu

a jiné bobuloviny

2 l/ha

na začátku kvetení

2 - 3 l/ha

při tvorbě plodů

2 - 3 l/ha

při růstu plodů

všechny ovocné plodiny

3 - 4 l/ha

v případě vzniku stresových podmínek

okrasné rostliny

100 ml na 10 l vody

po výsadbě

100 ml na 10 l vody

v případě vzniku stresových podmínek

100 ml na 10 l vody

po počátku vegetace

100 ml na 10 l vody

po kosení nebo v případě vzniku stresových podmínek

trávníky

AGRO-SORB Folium
®

Stimulátor růstu s 18 biologicky aktivními L-alfa aminokyselinami

Grafické zpracování výsledků z praxe
Vliv stimulátoru AGRO-SORB® Folium
na výnos ozimého ječmene
- Czernin Dymokury s.r.o.

Vliv stimulátoru AGRO-SORB® Folium
na výnos pšenice ozimé
- ZEAS Oskořínek a.s.

Vliv stimulátoru AGRO-SORB® Folium
na hmotnost kořenů květáku
- Ing. Zdeněk Moc, SHR
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AGRO-SORB®

kontrola

Pšenici poškozené velmi nízkými teplotami (-9 °C),
které přišly na jaře, velmi rychle pomohl AGRO-SORB®
Folium v dávce 2 l/ha zregenerovat, a i následný výnos
byl dobrý.
Šágr – Czernin Dymokury s.r.o., Bernard –AGROMA –
Jíkev s.r.o.
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Při poškození plodin mrazem

AGRO-SORB®

kontrola

AGRO-SORB®

Rozpraskaná řepka z mrazivého počasí na jaře po
aplikaci stimulátoru rychle zregenerovala, vyrovnaně
kvetla a výnos byl 4 t/ha.
Ing. Buben – LITOS s.r.o.

První výsadby salátů a kedlubnů byly zasaženy
působením nízkých teplot, které následně zpomalily
jejich růst a vývoj. Po aplikaci stimulátoru AGROSORB® Folium byl vidět rychlejší a vitálnější růst rostlin,
a i následný výnos a hodnocené parametry byly větší.
Ing. Kozdera – ZVO s.r.o., Šnajdr – HANKA MOCHOV
s.r.o.

Při stresu způsobeném fytotoxicitou
Traktorista nejspíše nesprávně nadávkoval herbicidy
do cukrovky a následně poškodil porost. Po aplikaci
stimulátoru došlo k rychlé regeneraci.
Ing. Zívr – VOLANICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s.

Omylem jsme naaplikovali špatný herbicid do ozimého
ječmene a snížení projevů fytotoxicity a rychlou
regeneraci nám zajistily aminokyseliny.
Bc. Hampl – ZOD Zálabí a.s.

Posílení obranyschopnosti a vitality rostlin
AGRO-SORB®

kontrola

AGRO-SORB®

kontrola

Květáky ošetřené stimulátorem růstu AGRO-SORB Folium vykazují vitálnější růst, dozrávají oproti neošetřené variantě o několik dnů dříve a porost je vyrovnaný.

Porovnání výnosu ječmene jarního
při použití stimulátor AGRO-SORB®
Folium - ČZU

Vliv stimulátoru AGRO-SORB® Folium
na hmotnost cibule
- ZVO s.r.o.

Vliv stimulátoru AGRO-SORB® Folium
na počet hlíz na rostlině bramboru
- Agroprodukt, spol. s r.o.
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AGRO-SORB®

prodejné hlízy

malé hlízy

25
počet hlíz na rostlině

výnos (t/ha)

4
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75
hmotnost cibule (g)

5

83,70

Již několik let používám AGRO-SORB Folium v
obilninách a v ozimé řepce. Ideálně 1x na podzim a 1 2x na jaře. Podzimní aplikace pomáhá vytvořit bohatý
kořenový systém i silnou rostlinu před zimou. Pokud
je nepříznivé jaro, tak používám AGRO-SORB® Folium
ve dvou dávkách cca 10 až 14 dnů po sobě. AGROSORB® je energie pro rostlinu, zejména v nepříznivém
období vegetace a jeho předností je také velmi dobrá
mísitelnost s většinou pesticidů.
Pechman – SHR Plzeň
®
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AGRO-SORB®

Na salátech, na které byl aplikován AGRO-SORB®
Folium, byl pozorován nižší výskyt houbových chorob
a méně časté odehnívání kořenového krčku.
Ing. Kozdera – ZVO s.r.o.

Velmi kyselé pH hnojiva nám poškodilo kukuřice,
ale naaplikovaný AGRO-SORB® Folium jim rychle
napomohl regenerovat .
Ing. Šourek – Zemědělské družstvo Luštěnice

AGRO-SORB Radiculum
®

Biostimulační organo-minerální hnojivo s 18-ti biologicky aktivními L-alfa aminokyselinami

Dávkování
AGRO-SORB® Radiculum obsahuje volné aminokyseliny v biologicky aktivní formě (L-alfa), které jsou rychle
přijatelné rostlinami. Aminokyseliny jsou bohatým zdrojem dusíku a základním zdrojem bílkovin. Jsou prekurzorem syntézy vitamínů, nukleotidů a alkaloidů.
Použití
Pomocí systému kapkového zavlažování. Zálivku provádějte v ranních hodinách při první dávce hnojivové
závlahy. Doporučená aplikace po výsadbě, přesazení,
na počátku vývojového cyklu nebo ve stresových podmínkách (nízké teploty, sucho, kroupy, silný výskyt chorob a škůdců, fytotoxicita způsobená POR).

Plodina

Doporučená dávka

Termín aplikace

vinná réva

15 - 25 ml/rostlina

při výsadbě

10 - 15 l/ha

začátek tvorby pupenů

10 - 15 l/ha

mezi kvetením a tvorbou hroznů

10 - 15 l/ha

při vývoji hroznů

10 - 15 l/ha

po sklizni

15 - 25 ml/rostlina

při výsadbě

10 - 15 l/ha

začátek tvorby pupenů

10 - 15 l/ha

mezi kvetením a tvorbou plodů

10 - 15 l/ha

při vývoji plodů

10 - 15 l/ha

po sklizni

5 - 8 ml/rostlina

při výsadbě

10 - 15 l/ha

při vegetativním růstu

10 - 15 l/ha

při květení a tvorbě plodů

4 - 10 ml/l

zavlažování sazenic

10 - 15 l/ha

při květení a tvorbě plodů

20 - 40 ml/l

namáčení hlíz před výsadbou

10 - 15 l/ha

od fáze 4 - 6 listů

10 - 15 l/ha

při kvetení, tvorbě a růstu hlíz

10 - 15 l/ha

od fáze 4 - 6 listů

10 - 15 l/ha

při tvorbě bulvy

10 - 15 ml/l

zavlažování sazenic

10 - 15 l/ha

od 4 listů 2x v intervalu 7 - 14 dní

10 - 15 ml/l

zavlažování sazenic

10 - 15 l/ha

2 týdny po výsadbě

10 - 15 l/ha

v době vegetativního růstu

10 - 15 l/ha

v době kvetení

broskev

jahody, maliny a jiné bobuloviny

AGRO-SORB® Radiculum
· podporuje regeneraci rostlin po období stresu
· posiluje vývoj kořenového systému
· zlepšuje využití živin z hnojiv
· zajištuje lepší kondici a silnější růst
· má příznivý vliv na kvetení a tvorbu plodů
· zvyšuje výnos

rajčata, papriky, okurky
brambory

červená řepa
salát, mangold, celer
okrasné rostliny

Míchání
AGRO-SORB® Radiculum lze míchat se všeobecně
používanými prostředky na ochranu rostlin a hnojivy.

Složení
volné aminokyseliny

6%

aminokyseliny celkem

7%

celkový N

2,9 %

P2O5

1%

organická složka

70 %

Dávka a frekvence by měla být individuální k závislosti na stavu rostlin.

AGRO-SORB Folium
®

Stimulátor růstu s 18 biologicky aktivními L-alfa aminokyselinami

Aminokyseliny
tryptofan

je prekurzor auxinů které odpovídají za rychlost, jakou se prodlužují lodyhy a
kořeny, za otevírání listových pupenů a aktivitu enzymů

glycin a kyselina glutamová

jsou základními složkami rostlinných tkání a chlorofylu, díky čemu mohou
rostliny vytvářet v procesu fotosyntézy více asimilátů

prolin

má vliv na udržení vodní rovnováhy rostlin, což má obrovský význam
v období sucha. Prolin dodaný před kvetením zlepšuje plodnost
a životnost pylu

lysin, methionin a kyselina glutamová

povzbuzují zrna pylu, jejich klíčení a stimulují růst pylové láčky

alanin, arginin a lysin

stimulují syntézu chlorofylu a zvyšují aktivitu fotosyntézy

arginin

stimuluje rozvoj kořenového systému

kyselina asparagová

se podílí na všech metabolických procesech rostlin, je také významným
zdrojem dusíku

glycin

plní funkci chelátů, díky čemu jsou výživové složky snadno přístupné
a jsou rychle přijímány rostlinou

kyselina glutamová

je prekurzorem aminokyselin, stimuluje růst rostlin v počátečních stádiích
rozvoje a zvyšuje přijatelnost dusíku

valin

posiluje imunitní systém rostlin ve stresových podmínkách

Procentní podíl biologicky aktivních aminokyselin ve stimulátorech AGRO-SORB® Folium
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Ing. Jaroslav Šuk
jaroslav.suk@vpagro.cz • +420 731 193 157
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