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1

O firmě

Produkty firmy BUPOR poradenství
ve výživě a ochraně rostlin, s.r.o.
pro Českou republiku
Poradenství ve výživě a ochraně rostlin
Prodej přípravků na ochranu rostlin, stimulátorů a mikroprvků
Evidence přípravků na ochranu rostlin a hnojiv
Odběry vzorků
Výhradní zastoupení v prodeji přípravku Blackjak® a Spray-Aide® pro ČR
Výhradní distributor a registrant firmy Bioiberica v ČR (firma zabývající se farmacií)
Prodej speciálních přípravků do sucha a stresu – vše 100% chelátová forma,
bezproblémové tankmixy, nadstandartní přijatelnost a odolnost
Obchod s komoditami, osivy a hnojivy
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AminoQuelant®-B

AminoQuelant®-Ca/Mg

VODOROZPUSTNÉ

VODOROZPUSTNÉ

ORGANOMINERÁLNÍ

ORGANOMINERÁLNÍ

HNOJIVO.

Korektor stresu při deficitu B
Roztok bóru v chelátové vazbě
s aminokyselinami

HNOJIVO.

Plodiny
Přípravek určený pro jakoukoli plodinu, která vykazuje
vyšší nároky na bór: řepka, mák, obiloviny, luskoviny,
kukuřice.

AminoQuelant®-B obsahuje volné L-α-aminokyseliny
pocházející z enzymatické hydrolýzy a bór o vysoké
koncentraci ve formě, která je rostlině zcela k dispozici.

Doporučené dávkování

Společná aplikace aminokyselin a bóru (B) v jedné
formuli (AminoQuelant®-B) přispívá k lepší asimilaci a distribuci bóru díky efektu dodávanému
aminokyselinami.

AminoQuelant®-B se doporučuje používat v rámci programu ošetření rostlin jako prevence nebo při
zjištění prvních příznaků nedostatku bóru. Lze ho
aplikovat jak na listy, tak pomocí systému hnojení se
závlahou.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Aplikace na listy:

Nepoužívejte více než 3,5 l/ha při jednom použití.
Doporučuje se použít v době před kvetením, nikoli
uprostřed kvetení.

Vlastnosthodnota
Celkový dusík (N)
Vodorozpustný bór (B) v chelátu 
s TEA (Triethanolamin)
Volné aminokyseliny min.

1–3 l/ha

3,0 %
5,0 %
5,0 %

pH6,7–7,7

Obsah rizikových prvků
Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku
na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20,
chrom 50.

Rozsah a způsob použití
AminoQuelant®-B je specifický korektor bóru proti
stresu z deficitu živin způsobeného nedostatečným
množstvím bóru, jenž způsobuje výraznou fyziologickou nerovnováhu (u metabolismu nukleových kyselin,
metabolismu a přenosu uhlovodíků, tvorby buněčných stěn, syntézy proteinů, kvetení, vývoje plodu atd.).
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Korektor stresu při deficitu Ca a Mg
Tekutá směs vápníku a hořčíku
s aminokyselinami

Plodiny
Intenzivní pěstování plodin:
cukrová řepa, brambory, obiloviny, luskoviny, řepka,
mák, kukuřice atd.

AminoQuelant®-Ca/Mg díky celku vápníku, hořčíku a bóru spolu s aminokyselinami z enzymatické
hydrolýzy umožňuje rostlinám rychle vstřebávat tyto
prvky a podporuje navíc jejich přesun do růstových
orgánů, kde jich je třeba.

Ovocné stromy:
jablko, hruška, broskev, třešeň, réva, atd.
Zelenina a ovoce:
rajče, paprika, meloun, okurka, salát, jahoda, celer, zelí,
brokolice atd.

Chemické a fyzikální vlastnosti
Vlastnosthodnota
Celkový dusík (N)

5,5 %

Vodorozpustný vápník (CaO)
v chelátu s heptaglukonátem sodným

6,5 %

Sadařství:

Vodorozpustný hořčík (MgO)
v chelátu s heptaglukonátem sodným

Při velmi vysoké teplotě prostředí (> 30 ºC) se nedoporučuje dávka přesahující koncentraci 100 ml/hl.

Vodorozpustný bór (B)

Aplikace prostřednictvím kapkového
zavlažování:
3–8 l/ha u jednotlivé aplikace

pH

Volné aminokyseliny min.

Použití upravte podle potřeby vápníku a vlastností půdy: u ovoce použijte před vznikem příznaků
a po vytvoření plodu.

Doporučené dávkování

2,0 %

Intenzivní pěstování plodin:
Aplikace na listy:

0,17 %

2–4 l/ha

Vinná réva:

4,0 %

Aplikace na listy:

3,9–4,9

2–4 l/ha

Aplikace ke kořenům:

Kompatibilita

Obsah rizikových prvků

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Chcete-li mísit se sloučeninami mědi, síry nebo sloučeninami se zásaditou reakcí,
proveďte nejprve test kompatibility.

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku
na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20,
chrom 50.

Aplikace na listy:

Rozsah a způsob použití

Zelenina, ovoce a jiné:

Lze ho aplikovat na listy nebo zálivkou. Aplikace na listy se doporučuje jako šoková terapie v obdobích stresu
(sucho, zima, vysoké teploty atd.), v případech zjevného nedostatku živin pomáhá rostlině zvládat abiotické
stresy. Používá se zejména pro prevenci a nápravu deficitů způsobených výrazným suchem. Vhodné také pro
minimalizaci výskytu chorob stopek a černání stonků
u hroznového vína a vinné révy.

Aplikace na listy:

8–10 l/ha

Ovocné stromy – od vytvoření plodu:
Aplikace ke kořenům:


Aplikace ke kořenům:


3–6 l/ha
8–15 l/ha
jednou za 2 až 3 týdny
2–4 l/ha
10–15 l/ha
jednou za 10 až 15 dní

Kompatibilita
Lze používat s běžnými přípravky na ochranu rostlin.
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AminoQuelant®-Cu

AminoQuelant®-Fe

VODOROZPUSTNÉ

VODOROZPUSTNÉ

ORGANOMINERÁLNÍ

ORGANOMINERÁLNÍ

HNOJIVO.

Korektor stresu při deficitu Cu
Roztok mědi v chelátové vazbě
s aminokyselinami

Rozsah a způsob použití
AminoQuelant®-Cu obsahuje měď v chelátové
vazbě s L-α-aminokyselinami. To usnadňuje pohyb
mědi v rostlině, protože tento prvek mobilizuje komplexaci s aminokyselinami jak v xylému, tak ve floému.
Povoleno jako fungicid v ekozemědělství !

Měď hraje hlavní roli při reprodukčním růstu rostlin.
Proto může být při jejím nedostatku narušena zvláště
tvorba zrna, semene a plodů.
AminoQuelant®-Cu chrání před oxidačním stresem,
protože měď je katalytický kofaktor v mnoha oxidačně-redukčních reakcích a strukturální složka mnoha
proteinů (metaloproteinů tvořených sekvencemi aminokyselin spojených s mědí). Měď se podílí na přepravě elektronů a je zásadní pro fotosyntézu a dýchání
rostliny. Více než polovina mědi se v rostlinách nachází
v chloroplastech a účastní se reakcí fotosyntézy.

Doporučené dávkování

Chemické a fyzikální vlastnosti

Ostatní plodiny:

Vlastnost 

Obiloviny, řepa ozimá, mák, luskoviny, kukuřice:
0,5–1l/ha. 1–2 aplikace mezi etapami vzniku odnoží
a 1 cm klasu.
Při použití ve fázi T2 a T3 spolu s AminoQuelant®-Zn
zvyšuje odolnost rostlin proti slunečnímu úpalu a vysokým teplotám.
0,5–1 l/ha na jedno použití. Podle potřeby lze opakovat po 10–15 dnech.

hodnota

Celkový dusík (N) 

1,0 %

Vodorozpustná měď (Cu) 
v chelátu s kyselinou glukonovou 

5,0 %

Volné aminokyseliny min. 

5,0 %

Kompatibilita
Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Pří mísení se sloučeninami
síry se doporučuje nepřekračovat dávku 100 ml/100l
vody.

HNOJIVO.

Korektor stresu při deficitu Fe
Roztok železa v chelátové vazbě
s aminokyselinami

Rozsah a způsob použití

AminoQuelant®-Fe je produktem s vyváženou vazbou mezi L-a-aminokyselinami pocházejícími z enzymatické hydrolýzy a železem (1/1).
AminoQuelant®-Fe je specifickým korektorem
železa (Fe) proti stresu z deficitu tohoto prvku (stres z
nedostatku železa), který u postižené rostliny vede
k závažné fyziologické nerovnováze. Nejviditelnějším
příznakem je žloutnutí mladých listů, u závažného
deficitu až nekróza. Železo (Fe) je jedním z nejméně
pohyblivých prvků v rostlinných tkáních. Společná
aplikace aminokyselin a železa (Fe) v jedné formuli
AminoQuelant®-Fe přispívá k lepší asimilaci a distribuci železa díky efektu pohybu dodávaného aminokyselinami.

Lze ho aplikovat jak na listy, tak pomocí systému hnojení se závlahou.
Aplikace na listy:

Aplikace prostřednictvím kapkového
zavlažování:

5–10 l/ha

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Chcete-li mísit se sloučeninami mědi, síry nebo sloučeninami se zásaditou
reakcí, proveďte nejprve test kompatibility. Skladujte
v originálním balení na suchém, chladném místě při
teplotě vyšší než 5 °C a zabraňte vystavení extrémním
teplotám vyšším než 50 °C.

Vlastnosthodnota
Vodorozpustné železo (Fe)
v chalátu s kyselinou glukonovou

5,0 %

Obsah rizikových prvků

Volné aminokyseliny min.

5,0 %

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku
na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20,
chrom 50.

Obsah rizikových prvků

pH4–4,6

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku
na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20,
chrom 50.
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2–4 l/ha u jednotlivé aplikace

Kompatibilita
2,0 %

2,1–3,1

Doporučené dávkování

Chemické a fyzikální vlastnosti
Celkový dusík (N)

pH 

AminoQuelant®-Fe je produkt určený pro jakékoli
plodiny s výraznou potřebou železa (zvláště ovocné
stromy). Doporučuje se používat v rámci programu
ošetření rostlin (2 až 4 aplikace v intervalu 7 až 15 dní)
jako prevence nebo při zjištění prvních příznaků deficitu následkem chlorózy. Optimální doba pro aplikaci je
na začátku růstového období. Na listy doporučujeme
používat brzy ráno nebo později večer.
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AminoQuelant®-K

AminoQuelant®-Mg

VODOROZPUSTNÉ

VODOROZPUSTNÉ

ORGANOMINERÁLNÍ

ORGANOMINERÁLNÍ

HNOJIVO.

Korektor stresu při deficitu K na půdách
s nízkým pH
Roztok draslíku s aminokyselinami

Doporučené dávkování

AminoQuelant®-K low pH umožňuje rostlině díky
celku draslíku s aminokyselinami z enzymatické
hydrolýzy rychle absorbovat tento prvek a navíc podporuje jeho dopravu do míst s největší spotřebou, zejména do plodů v období zrání.
AminoQuelant®-K low pH je díky svému neutrálnímu
pH produktem jedinečných vlastností. Je zcela kompatibilní ve směsi s jakoukoli agrochemickou látkou
a v roztoku s jakýmkoli typem vody.

Listová zelenina
(salát, brokolice, celer, květák atd.):

Chemické a fyzikální vlastnosti

Aplikace na listy: 

Vlastnosthodnota

Aplikace prostřednictvím kapkového 
zavlažování: 

Celkový dusík (N) 
Vodorozpustný draslík (K2O) 
Volné aminokyseliny min 
pH 

HNOJIVO.

Obiloviny, luskoviny, řepka, mák, kukuřice:
Aplikace na listy:

Aplikace na listy: 
Aplikace prostřednictvím kapkového
zavlažování: 

2–4 l/ha

2–4 l/ha
10–12 l/ha

Plodová zelenina a ovoce
(rajče, paprika, okurka, cuketa, jahoda, vodní
meloun atd.):

1,0 %

2–4 l/ha
10–12 l/ha

Vinná réva:

25,0 %

Aplikace na listy: 

5,0 %

2–4 l/ha

Ovocné stromy:

6,5–7,5

Aplikace na listy: 

Obsah rizikových prvků

2–4 l/ha

Průmyslové a intenzivně pěstované plodiny
(brambory, červená řepa, obiloviny atd.):

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku
na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20,
chrom 50.

Aplikace na listy: 

Rozsah a způsob použití
Aplikace na listy se doporučuje jako šoková terapie
v období stresu (zima, teplo, kroupy, salinita, zadušení,
vítr, sucho) nebo v případech viditelných problémů při
zrání. Doporučuje se také k posílení přirozené obranyschopnosti rostliny a k lepšímu odolávání vůči abiotickým stresům.

2–4 l/ha

Společné použití volných aminokyselin z enzymatické hydrolýzy a hořčíku (Mg) v jedné formuli
(AminoQuelant®-Mg) přispívá k lepší asimilaci tohoto
prvku a daleko rychlejší a efektivnější distribuci do míst
jeho největší potřeby, díky efektu dodanému aminokyselinami.

Korektor stresu při deficitu Mg
Hnojivo na bázi roztoku Mg
s aminokyselinami
Hořčík je základní prvek pro syntézu chlorofylu.
Hladina hořčíku spolu s draslíkem a vápníkem je zásadní pro udržení příslušné rovnováhy ve výživě (nutriční
rovnováha). AminoQuelant®-Mg je specifický korektor hořčíku proti stresu z nedostatku tohoto prvku,
který vede k závažné fyziologické nerovnováze.

Doporučené dávkování
AminoQuelant®-Mg je produktem určeným pro jakékoli plodiny vykazující potřebu hořčíku, proto se
doporučuje u prevence nebo prvních příznaků jeho
nedostatku.

Hořčík má pozitivní vliv na rostlinu, která tak lépe
odolává stresu. Zvyšuje přirozenou obranyschopnost
rostlin, protože dostatečné množství Mg vede ke vzniku většího množství chlorofylu, což rostliny posiluje.
AminoQuelant®-Mg obsahuje vysoce koncentrovaný
hořčík v takové formě, že je rostlině zcela k dispozici.

Doporučujeme použití v rámci plánu ošetření. Nejlepší výsledky totiž získáte při několika aplikacích, než u
jediné vyšší dávky.
Lze ho aplikovat jak na listy, tak pomocí systému
hnojení se závlahou.

Chemické a fyzikální vlastnosti
Vlastnosthodnota

Obiloviny, luskoviny, řepka, mák, kukuřice:

Celkový dusík (N)

Aplikace na listy: 

Vodorozpustný hořčík (MgO)
v chelátu s heptaglukonátem sodným
Volné aminokyseliny min.

8,0 %

Aplikace prostřednictvím kapkového
zavlažování: 
5–10 l/ha u jednotlivé aplikace

10,0 %

Celkový počet aplikací závisí v podstatě na nutričních
hodnotách u plodin (obsahu hořčíku), jejich fenologickém stavu a ubývání živin v závislosti na výnosu.
Hořčík (Mg) hraje zásadní roli pro správné kvetení,
proto se doporučuje použít ho těsně před ním.

6,0 %

pH3,8–4,8

Kompatibilita

Obsah rizikových prvků

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku
na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20,
chrom 50.

Kompatibilita
Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Chcete-li mísit se sloučeninami mědi, síry nebo sloučeninami se zásaditou reakcí,
proveďte nejprve test kompatibility.

Rozsah a způsob použití
Symptomem deficitu hořčíku je mezižilní chloróza
spojená s nekrózou na starých listech a světle zelená
barva u rozvíjejících se plodů.
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2–4 l/ha
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AminoQuelant®-Minors

AminoQuelant®-Mn

VODOROZPUSTNÉ

VODOROZPUSTNÉ

ORGANOMINERÁLNÍ

ORGANOMINERÁLNÍ

HNOJIVO.

Korektor stresu při deficitu více živin
Tekutá směs mikroprvků v chelátové
vazbě s aminokyselinami

HNOJIVO.

Obsah rizikových prvků
Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku
na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20,
chrom 50.

AminoQuelant®-Minors je specifickým korektorem
proti stresu způsobenému deficitem více živin (z nedostatku několika prvků současně), který u rostliny vede
k závažné fyziologické nerovnováze.

Doporučené dávkování
AminoQuelant®-Minors je produktem určeným pro
jakékoli plodiny, u nichž došlo k vysokému úbytku mikroživin. Doporučuje se používat v rámci plánu ošetření
(2 až 4 aplikace v intervalu 7 až 15 dní) jako prevence
nebo při zjištění prvních příznaků mnohonásobného
deficitu.

AminoQuelant®-Minors je produktem s vyváženou
vazbou mezi volnými L-α-aminokyseliny pocházejícími
z enzymatické hydrolýzy a jednotlivými mikroživinami.
Celek tvořený mikroživinami a aminokyselinami přispívá k jejich lepší asimilaci a daleko rychlejší a efektivnější
distribuci do míst jejich potřeby.

Obiloviny, luskoviny, řepka, mák, kukuřice:
Aplikace na listy: 

Chemické a fyzikální vlastnosti

2–4 l/ha u jednotlivé aplikace

Vlastnosthodnota

Kompatibilita

Celkový dusík (N)

2,80 %

Bór (B) v chelátu s TEA

0,02 %

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv
a přípravků na ochranu rostlin. Chcete-li mísit se
sloučeninami mědi, síry nebo sloučeninami se zásaditou reakcí, proveďte nejprve test kompatibility.

Korektor stresu při deficitu Mn
Roztok manganu v chelátové vazbě
s aminokyselinami

Rozsah a způsob použití
Hlavní úlohou AminoQuelant®-Mn je tvorba odnoží
u obilovin a větví u řepky.

AminoQuelant®-Mn obsahuje volné L-α-aminokyseliny
pocházející z enzymatické hydrolýzy a mangan o vysoké koncentraci ve formě, která je rostlinou nejlépe
přijatelná. AminoQuelant®-Mn je specifický korektor
manganu (Mn) proti stresu způsobenému nedostatkem tohoto prvku. Mangan se účastní mnoha metabolických procesů (syntézy proteinů, tvorby cukrů,
enzymatických reakcí apod.) Jeho deficit způsobuje
menší obsah chlorofylu, přičemž zvláště u mladých
listů vzniká chloróza. Společná aplikace volných
aminokyselin z enzymatické ahydrolýzy a manganu
v jedné formuli (AminoQuelant®-Mn) přispívá k lepší
asimilaci a distribuci manganu díky efektu dodávanému aminokyselinami.

Doporučené dávkování
Obiloviny, luskoviny, řepka, mák, kukuřice:
Aplikace na listy: 

Aplikace prostřednictvím kapkového
zavlažování: 
5–10 l/ha u jednotlivé aplikace

Chemické a fyzikální vlastnosti
Vlastnosthodnota

Kompatibilita

Celkový dusík (N) 

1,0 %

Mangan (Mn) v chelátu
s kyselinou heptaglukonovou 

8,0 %

Volné aminokyseliny min.

5,0 %

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Chcete-li mísit sesloučeninami mědi, síry nebo sloučeninami se zásaditou reakcí,
proveďte nejprve test kompatibility.

Železo (Fe) 
v chelátu s glukonovou kyselinou

3,0 %

Hořčík (Mg) vodorozpustný

0,5 %

Zinek (Zn) vodorozpustný

1,0 %

Mangan (Mn) v chelátu
s glukonovou kyselinou

1,0 %

Síra (S)

5,0 %

Obsah rizikových prvků

Volné aminokyseliny min.

5,0 %

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku
na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20,
chrom 50.

pH4,3–5,3

pH4–5
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2-4 l/ha

AminoQuelant®-Mn je produktem určeným pro
jakékoli plodiny vykazující velkou potřebu manganu
(citrusy, ovocné stromy, zelenina atd.). Doporučuje
se používat v rámci plánu ošetření (2 až 4 aplikace
v intervalu 7 až 15 dní) jako prevence nebo při
zjištění prvních příznaků deficitu tohoto prvku. Lze
ho aplikovat jak na listy, tak pomocí systému hnojení
se závlahou.
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AminoQuelant®-Zn

AminoQuelant®-Zn/Mn

VODOROZPUSTNÉ

VODOROZPUSTNÉ

ORGANOMINERÁLNÍ

ORGANOMINERÁLNÍ

HNOJIVO.

Korektor stresu při deficitu Zn
Roztok zinku v chelátové vazbě
s aminokyselinami

HNOJIVO.

Rozsah a způsob použití
AminoQuelant®-Zn je produkt určený pro jakékoli
plodiny s výraznou potřebou zinku (ovocné stromy,
zelenina atd.). Doporučuje se používat v rámci plánu
ošetření (2 až 4 aplikace v intervalu 7 až 15 dní) jako
prevence nebo při zjištění prvních příznaků deficitu
tohoto prvku.

AminoQuelant®-Zn obsahuje volné L-α-aminokyseliny
pocházející z enzymatické hydrolýzy a zinek o vysoké
koncentraci ve formě, která je rostlinou nejlépe přijatelná.

Při použití ve fázi T2 a T3 spolu s AminoQuelant®-Cu
zvyšuje odolnost rostlin proti slunečnímu úpalu a vysokým teplotám.

AminoQuelant®-Zn je specifický korektor zinku (Zn)
proti stresu způsobenému jeho nedostatkem. Zinek
je zásadní prvek pro mnoho enzymatických reakcí,
syntézu auxinů a hormonů souvisejících s růstem
rostlin a syntézu proteinů. Společná aplikace volných
L-α-aminokyseliny z enzymatické hydrolýzy a zinku
(Zn) v jedné formuli (AminoQuelant®-Zn) přispívá
k lepší asimilaci a distribuci tohoto prvku díky efektu
dodávanému aminokyselinami.

Doporučené dávkování
Obiloviny, luskoviny, řepka, mák, kukuřice:
Aplikace na listy: 

Lze ho aplikovat jak na listy, tak pomocí systému hnojení se závlahou.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Aplikace prostřednictvím kapkového
zavlažování: 
4–8 l/ha u jednotlivé aplikace

Vlastnosthodnota
Celkový dusík (N)

2,0 %

Zinek (Zn) v chelátu s kyselinou
heptaglukonovou a DTPA

7,0 %

Volné aminokyseliny min.

5,0 %

2–4 l/ha u jednotlivé aplikace

Doporučujeme použití v rámci plánu ošetření. Nejlepší výsledky totiž získáte při několika aplikacích, než
u jediné vyšší dávky. Celkový počet aplikací v podstatě
závisí na nutriční hodnotě (obsahu zinku) v plodinách,
jejich fenologickém stavu a na ubývání živin v závislosti na výnosu. Nejlepší je aplikovat produkt v době, kdy
rostlina více dýchá (časně zrána nebo později večer),
dosáhnete tak lepších podmínek pro absorpci a dopravení zinku do míst spotřeby.

pH4,5–5,5

Obsah rizikových prvků
Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku
na kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20,
chrom 50.
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Korektor stresu při deficitu Zn/Mn
Roztok zinku a manganu v chelátové
vazbě s aminokyselinami

Rozsah a způsob použití:
Zinek je zásadní prvek pro mnoho enzymatických reakcí, syntézu auxinů a hormonů souvisejících s růstem
rostlin. Mangan se účastní mnoha metabolických procesů (syntézy proteinů, tvorby cukrů, enzymatických
reakcí atd.) Jeho deficit způsobuje menší obsahy chlorofylu, přičemž zvláště u mladých listů vzniká chloróza.

AminoQuelant®-Zn/Mn je dvojí korektor deficitu zinku
(Zn) a manganu (Mn) proti stresu z nedostatku těchto
dvou prvků. Nedostatek Zn nebo Mn lze pouhým pohledem jednoduše zaměnit, proto se doporučuje společná
aplikace ve vyrovnaném množství Zn/Mn (1/1). Společné použití volných L-α-aminokyselin z enzymatické
hydrolýzy, zinku (Zn) a manganu (Mn) v jedné formuli
(AminoQuelant®-Zn/Mn) přispívá k lepší asimilaci Zn
a Mn a daleko rychlejší a efektivnější distribuci do míst
jejich potřeby, díky efektu pohybu dodanému aminokyselinami. Tato vlastnost je u Zn velice důležitá, protože se jedná o nepříliš pohyblivý prvek uvnitř rostliny,
který se koncentruje v kořenech, s minimálním výskytem
v plodech.

Doporučené dávkování
Obiloviny, luskoviny, řepka, mák, kukuřice:
Aplikace na listy: 

Lze ho aplikovat jak na listy, tak pomocí systému hnojení se závlahou.

Chemické a fyzikální vlastnosti
Vlastnost 

2–4 l/ha

AminoQuelant®-Zn/Mn je produktem určeným pro
jakékoli plodiny s velkou potřebou Zn a Mn (ovocné
stromy, zelenina, polní plodiny atd.), proto se doporučuje ho použít k prevenci a v případě prvních příznaků
deficitu těchto prvků.

hodnota

Celkový dusík (N) 

2,0 %

Mangan (Mn) v chelátu
s kyselinou heptaglukonovou 

5,0 %

Zinek (Zn) v chelátu s kyselinou
heptaglukonovou a DTPA 

5,0 %

Volné aminokyseliny min.

5,0 %

Aplikace prostřednictvím kapkového
zavlažování:
5–10 l/ha u jednotlivé aplikace
Doporučujeme použití v rámci plánu ošetření. Nejlepší
výsledky totiž získáte při několika aplikacích, než u jediné vyšší dávky. Celkový počet aplikací závisí v podstatě
na nutriční hodnotě (obsahu těchto dvou mikroprvků)
v plodinách, jejich fenologickém stavu a na ubývání
živin v závislosti na výnosu. Nejlepší je aplikovat produkt
v době, když rostlina více dýchá (časně zrána nebo později večer), dosáhnete tak lepších podmínek pro absorpci
a pohyb Zn a Mn do míst spotřeby.

pH4,5–5,5

Kompatibilita

Obsah rizikových prvků

Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Chcete-li mísit se sloučeninami mědi, síry nebo sloučeninami se zásaditou reakcí,
proveďte nejprve test kompatibility.

Splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku
na kg hnojiva): kadmium 1,olovo 10, rtuť 1, arsen 20,
chrom 50.

Kompatibilita
Lze mísit s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Chcete-li mísit se sloučeninami mědi, síry nebo sloučeninami se zásaditou reakcí,
proveďte nejprve test kompatibility.
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Terra-Sorb®Organic

Terra-Sorb®Radicular

POMOCNÝ

POMOCNÝ

ROSTLINNÝ

ROSTLINNÝ

PŘÍPRAVEK.

PŘÍPRAVEK.

Terra-Sorb® Organic je produkt s dvojím efektem:
biostimulačním (aminokyseliny) a výživovým (mikroprvky), které aktivují četné fyziologické a enzymatické
procesy.

Doporučené dávkování
Terra-Sorb® Organic je produktem pro jakékoliv
plodiny i typy aplikací.

Terra-Sorb® Organic dodává rostlinám vysokou koncentraci volných L-α-aminokyseliny získaných enzymatickou hydrolýzou.

Obiloviny, luskoviny, řepka, mák, kukuřice:

Používáním přípravku Terra-Sorb® Organic se dosahuje lepší rovnováhy živin, aniž by byl tento produkt
specifickým korektorem jejich deficitu.

Doporučujeme produkt používat zejména v období
intenzivnějšího stresu (sucho, vítr, teplo, mráz, salinita, nutriční nerovnováha, zadušené kořeny atd.), aby
se napomohlo rychlé regeneraci postižených plodin.
Proveďte několik aplikací.

Chemické a fyzikální vlastnosti
Vlastnosthodnota

Aplikace na listy: 

1,5–3 l/ha

Aplikace na kořeny:

5–10 l/ha

Volné L-α-aminokyseliny v přípravku Terra-Sorb®
Radicular pronikají do kořenů a urychlují přitom metabolismus a zvyšují fotosyntetickou činnost rostlin.
Navíc napomáhají rozvoji kořenů a zlepšují absorpci
a dopravu živin z kořenů do rostliny.

Rovněž se doporučuje používat na plodiny čelící
nepříznivým podmínkám (sucho, zima, salinita, vítr,
zadušení kořenů atd.) a u regeneračních ošetřeních,
po kritickém období (škody způsobené mrazem,
kroupami, větrem atd.).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Doporučené dávkování

Celkový dusík (N) 

3%

Vodorozpustný fosfor (P2O5) 

1%

Volné aminokyseliny min. 

6 % (70 g/l)

Aplikace na listy:

Aplikace zálivkou: 
10–20 l/ha

každých 7–15 dní během kritických období

5,5 %

Obsah rizikových prvků

Železo (Fe) 

1,0 %

Mangan (Mn) v chelátu
s kyselinou heptaglukonovou 

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné
látky: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50.

0,1 %

Zinek (Zn) v chelátu
s kyselinou heptaglukonovou a DTPA 

Rozsah a způsob použití

0,001 %

Terra-Sorb® Radicular se aplikuje zálivkou (lokalizovaným nebo kapkovým zavlažováním či rozstřikem)
a může se mísit s běžnými hnojivy, pokud se nejprve
rozředí vodou. Také se používá ve výživových roztocích jako stimulátor, k lepší asimilaci živin.

0,1 %

Volné aminokyseliny min. 

20,0 %

pH 

4,2–5,2

Obiloviny, luskoviny, řepka, mák, kukuřice:

pH4,7–5,7

Celkový dusík (N) 

Molybden (Mo) 

Terra-Sorb® Radicular lze používat na různé druhy
plodin: zeleninu, ovoce, ovocné stromy, citrusy, brambory, vinnou révu, červenou řepu, kukuřici, vojtěšku
atd. a pro všechny typy aplikací

Vlastnosthodnota

Doporučuje se používat vždy, když plodiny potřebují
stimulovat z nutričního a fyziologického hlediska jako
v případech:

Obsah rizikových prvků
Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné
látky: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50.

Přesazování
Před květem a při opadávání květů
Rozvoje vegetačních orgánů určených ke sklizni
Na začátku vegetačního období
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1–3 l/ha

Blackjak®

Spray-Aide®

POMOCNÝ

POMOCNÝ

ROSTLINNÝ

ROSTLINNÝ

PŘÍPRAVEK.

PŘÍPRAVEK.

Vysoce stlačený přírodní organický
humus – koncentrát přírodního
Leonarditu.

Jeho funkce

Při přípravě Blackjaku jeho roztoku se nepoužívají
žádné agresivní chemikálie ani externí podmínky, jako
pH nebo teplota.
Jak Blackjak působí?
Má schopnost uchopit a udržet makro i mikroprvky
ve formě přístupné pro kořeny a pak i foliárně přes listy.
Dosahuje toho reakcí zvanou chelatizace, kterou provádí přes svou velkou výměnnou kapacitu iontů, tím
pádem funguje jako most mezi půdou a kořeny rostlin
a umožňuje tak efektivní tok živin pro růst rostlin.
Kolik humózních látek je v Blackjaku?
Je to 75 % (jsou to především fulvo a humínové kyseliny).
Kolik leonarditu je v Blackjaku?

Rozsah a způsob použití:

Pomocný přípravek, adjuvant.

Blackjak® je koncentrovaný vodný roztok huminových kyselin, fulvokyselin, hymatomelanových kyselin
a mikro-prvků, který je vhodný k půdní (na široko, pásově, kapkově) i listové aplikaci. Je možné jej použít
samostatně nebo ve směsi s prostředky na ochranu
a výživu rostlin (před mícháním v tanku je vhodné
provést zkoušku míchání v menším objemu). Přirozeně kyselé pH přípravku umožňuje míchání i s kyselými
přípravky a rovněž umožňuje snižování pH tank-mixů.
Huminové látky v půdě přirozeně zlepšují přístupnost
živin a spolu s organickou hmotou zvyšují mikrobiální
aktivitu v půdě. Díky tomu Blackjak® zlepšuje vitalitu
porostů a přispívá ke zvýšení výnosu a zlepšení kvality
sklizně. Foliární aplikace huminových látek stimuluje
tvorbu a funkci enzymů v rostlině, nepřímo stimuluje
dýchání, dělení buněk a působí podobně jako auxiny.

Acidifikace – úprava pH vody.

Použití pro úpravu pH vody a kompatibilitu
přípravků 50–60 ml na 100 l vody, do půlky
voda, pak Spray-Aide®, potom prášky a pak
suspenze a naposled emulze. Nakonec
ostatní věci.

Zlepšení kompatibility přípravků (jejich rozpuštění
a příjmu pro rostlinu).
Výrazné zlepšení rozprostření přípravků po rostlině
nebo půdě.

Udržování postřikovače 30–120 ml/100 l
vody jedenkrát za 2–3 týdny.

Udržování postřikové techniky v čisté a správné
funkčnosti. Zlepšuje pronikání přípravků do rostliny
a jejich pokryvnost a roztažitost.

Čištění postřikovače 120–250 ml/100 l vody.
Větší dávka je v dle tvrdosti vody.

Jde míchat se všemi fungicidy, herbicidy, insekticidy a listovými hnojivy. Nepoužívat s měďnatými
fungicidy a mikro prvky obsahujícími měď.

Záruka 5 let
Uskladnění 2–40 °C
Kanystry 1 galon

Doporučené dávkování

Je to 29 %

Jeho obrovskou výhodou je jeho kyselé pH (4,0–5,0).
Tím prudkým okyselením dokáže z půdy zpřístupnit
navázané mikro a makro prvky, které jsou zde navázány.

Aplikace na půdu:


4–5 l/ha
u jednotlivé aplikace

Aplikace na listy:


0,5–1,5 l/ha
u jednotlivé aplikace

V pohodě lze používat v tank mixu s hnojivy a pesticidy a ještě je zvýhodňuje, protože změkčuje a neutralizuje vodu a snižuje její povrchové napětí.
Zlepšuje a zrychluje klíčení, stimuluje růst kořenů
především sílu a dloužení, uvolňuje vázané prvky
z půdy do rostliny (působí jako katalyzátor) a zprostředkovává přechod mnoha prvků z nepřístupných
forem v půdě na přístupné pro rostlinu.
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Poznámky
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Kontakty
BUPOR poradenství
ve výživě a ochraně
rostlin, s.r.o.
Otmarova 3, 674 01, Třebíč
infobupor@email.cz
Jednatel/poradce
Ing. Petr Buriánek: 720 953 262
Poradce
Bc. Karel Brázdil: 720 953 263
Obchodní zástupce
Marian Daňhel: 720 953 264
Asistentka/fakturace
Jana Buriánková: 721 422 572
Logistika, sklad
Jiří Tengeri: 720 055 472
www.bupor.cz

