Stimulace a listová výživa v jednom
Balíčky přípravků CHEMAP AGRO pro rok 2012
Spojení listové výživy a stimulátorů
růstu je logickým krokem k pojištění a zvýšení
účinku těchto aplikací.
Univerzální přípravky spojují soubor
živin a aktivačních látek. Tento předem daný
mix však nelze přizpůsobit konkrétním
podmínkám nebo jej rozdělit na části. Často tak
aplikujeme a platíme v danou chvíli
nepotřebné, balastní živiny, či kvůli potřebě
listové výživy aplikujeme spolu s ní stimulační
látky v naprosto nevhodných termínech
a dávkách.
Řešením je volba jednosložkových
přípravků, které umožní použití jen takových
živin a takové dávky stimulačních látek, které
jsou potřebné a pro danou plodinu a růstovou
fázi vhodné.
Takové řešení je často účinnější a vždy
cenově výhodnější.
Pro nejběžnější kombinace výživy a stimulátoru jsme připravili následující zvýhodněné balíčky.

Řepka
spojení nejčastěji řešených, deficitních živin (síra, bór) se stimulátorem
společný aplikační termín v butonizaci (kombinace s insekticidem)
možnost rozdělení jednotlivých přípravků
vzájemná podpora výživy a stimulátoru (zvýšení příjmu a využití dusíku díky síře a bóru, vyšší
počet květů, šešulí a semen v nich díky stimulátoru HERGIT®)

balíček na 50 ha

FOLIT

S 450 SC

FOLIT

Bór 150 SL

Silný v olejninách!

Jen to, co je nutné!

Jen to, co je nutné!

10 l

100 l

50 l zdarma

Mák
využití potvrzené synergie zinku s auxinovým stimulátorem (proauxinové vlastnosti zinku
zvyšují účinek stimulátoru až na dvojnásobek)
řešení dodávky dominujících mikroživin (bór, zinek)
možnost rozdělení složek a optimálního načasování jejich aplikací

balíček na 15 ha

LISTER Zn 150 WP

FOLIT

Bór 150 SL

Silný v olejninách!

Jen to, co je nutné!

Jen to, co je nutné!

3l

8 kg

10 l zdarma

Silný v olejninách!

FOLIT

S 450 SC

Jen to, co je nutné!

LISTER Zn 150 WP
Jen to, co je nutné!

FOLIT

Bór 150 SL

Jen to, co je nutné!

HERGIT® .....nejnovější z řady auxinových stimulátorů
společnosti CHEMAP AGRO s.r.o. určený především k aplikaci
ve všech základních olejninách v průběhu butonizace až na
počátku květu v dávce 0,2 l/ha. Přípravek významně
ovlivňuje hladinu růstových hormonů a tím stav a výkonnost
metabolismu rostlin v průběhu květu, působí příznivě na
klíčivost pylových zrn, intenzitu a délku kvetení, což vede ke
zvýšení počtu semen.

FOLIT® S 450 SC .....nejkoncentrovanější hnojivo s vodorozpustnou a elementární sírou na českém trhu (1130 g SO3
v litru). Je určeno především pro doplnění základní výživy
řepky v průběhu jarní vegetace. Hnojivo lze aplikovat 1-3 krát
v dávce 2-3 l/ha, nejlépe v termínech blízkých hnojení
dusíkem.

LISTER® Zn 150 WP .....vysoce koncentrovaný EDTA chelát
zinku určený k aplikaci v plodinách citlivých na tento prvek,
zejména v máku, kukuřici a slunečnici. Vyznačuje se
vynikající prostupností přes voskovou vrstvu máku, rychlostí
nástupu účinku, dlouhodobým a s auxinovými stimulátory
synergickým efektem. V máku se aplikuje v dávce 0,5 kg/ha
v butonizaci.

FOLIT ® Bór 150 SL .....vodorozpustný bór jako
bórethanolamin se standardním obsahem 150 g B v litru
hnojiva. Jedná se o hnojivo se širokým uplatněním v řepce,
máku, dalších olejninách a cukrovce. V poslední době se
v nízkých dávkách doporučuje i v obilovinách, zejména
v pšenici. V řepce se aplikační dávka pohybuje v rozmezí
0,8 - 1,6 l/ha, v máku 0,6 – 1,2 l/ha.

Více informací o přípravcích naleznete v Rozcestníku 2012 (katalog) a na www.chemapagro.cz, případně
kontaktujte naše poradce:
Ing. Jan Šamalík | jan.samalik@chemapagro.cz | tel. 739 593 830
Bc. Michal Sekyra | michal.sekyra@chemapagro.cz | tel. 724 909 393

CHEMAP AGRO s.r.o.
Dašice 475, 533 03
tel. 739 593 830, fax 466 670 893
www.chemapagro.cz, agro@chemapagro.cz
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Tento leták má pouze informativní charakter. Při použití přípravku se řiďte pokyny uvedenými na etiketě.
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