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Francis Bacon, vědec, ﬁlozof, politik středověku, poznamenal, že "... příroda je dobyta pouze poslušností jejích zákonů."
Tato myšlenka je zásadní v ideologii naší společnosti.
Zveme vás, abyste se blíže podívali na materiály našich stránek, kde získáte užitečné informace a přátele v naší osobě.

Humáty stály na samém počátku vzniku naší společnosti, resp. vznikla díky nim. V roce 2011 jsme do ČR přivezli
vzorky od všech východních producentů humátů a důkladnými zkouškami, rozbory a pokusy vybrali ten nejkvalitnější,
který jsme zaregistrovali jako HUMASTAR, čímž jsme položili základy pro další budování společnosti. Následně jsme
nabídku rozšířili, zaregistrovali HUMAFIT jako krmnou surovinu a doplňkové krmivo. Od roku 2017 provozujeme
vlastní e-shop s kosmetickými výrobky pro zákazníky trpící lupénkou nebo ekzémem.
Při uvádění HUMASTARU a HUMAFITU na český trh jsme vycházeli ze zkušeností a výsledků našeho dodavatele,
který patří k největším producentům humátů na trhu bývalého Sovětského svazu. Naším dodavatelem je společnost
Agrostimul Ltd., jejíž věhlas a uznání odborné veřejnosti vybudoval Oleg Ilyev.
Osoba Olega hrála zásadní roli v počátcích našeho podnikání. Bylo obrovské štěstí narazit na člověka jeho charakteru
a znalostí. Od samého počátku spolupráce nás Oleg maximálně podporoval, neboť si byl plně vědom složitosti
a náročnosti uvedení výrobků tohoto typu (nechemického) na „evropský“ trh. Už během prvních let spolupráce jsme si
vybudovali velmi důvěrný vztah, dnes se jedná už o vazby rodinného typu.
Oleg je na východě brán za jednoho z hlavních průkopníků využívání humátů, čehož dosáhl díky vlastnímu know-how
a chráněnému postupu výroby. Právě jeho vlastní výrobní postup, který se do dnešního dne nikomu nepodařilo
napodobit, nám dává jistotu výrazně vyšší kvality a užitných vlastností našich humátů proti konkurenci. Díky naší
progresivitě a získáním odborných zkušeností se dnes podílíme na vývoji a modernizaci výroby přímo v Rusku.

Jsme exkluzivním distributorem pro EU.

Biologická ochrana zemědělských plodin
Zařazením biologických přípravků na ochranu rostlin do naší nabídky reagujeme na aktuální situaci nejen
v českém zemědělství, kterému tak chceme pomoci k určitému ozdravení. Biologická ochrana navazuje
na naši praxi s humáty a spolu s chelátovými hnojivy je to logický krok k poskytnutí komplexní péče našim
zákazníkům. Naše strategie vychází z dnes už NUTNÉ POTŘEBY efektivního a precizního plánování spotřeby
pesticidů a průmyslových hnojiv, resp. jejich používání POUZE V POTŘEBNÉM A VYUŽITELNÉM množství.
Klimatické změny a rostoucí rezistence chorob či škůdců vůči stávajícím účinným látkám zásadně přispívají ke
změně agrotechnickým postupů, na které se snažíme operativně reagovat a věříme, že přicházíme s kvalitní
nabídkou.
Naším cílem je zákazníkům zabezpečit kvalitní a hlavně funkční biologickou ochranu všech plodin s nulovým
negativním dopadem na budoucí úrodnost a strukturu půdy, kterou naopak dokážeme obnovovat.
Biologická ochrana v našem podání není automaticky finančně náročnější než ta
standardní. Přinášíme zásadní změnu na trh, který se bude rychle vyvíjet. Náš dodavatel
tyto přípravky vyvíjí už od 80.let minulého století, disponuje nejmodernějšími technologiemi
a kmeny všech bakterií či hub, což nám umožňuje reagovat na výskyt jakýchkoliv chorob či škůdců.
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BIOTECHAGRO
Nejmodernější výrobní technologie
Biotechagra.

Neustálá kontrola
kvality ve vlastních
laboratořích.

Přesné plnění
technologických
procesů je
základem kvality.

O kultivaci bakterií se stará
více než 30 kvali kovaných
odborníků.

Tým Biotechagra

BIOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY
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GEOSTIM

MIKROBIOLOGICKÉ HNOJIVO
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MIKROBIOLOGICKÉ HNOJIVO
GEOSTIM je bilogická půdní látka s fungicidním účinkem,
obsahuje saprotrofní houbu Trichoderma Viride 256 a
asociativní mikroorganismy.
Ponechání rostlinných zbytků na povrchu půdy
podporuje aktivitu půdních hub, jak prospěšných, tak
fytopatogenních. Při intenzivním používání chemických
fungicidů se snižuje především množství speciﬁcké
saprotrofní půdní mikroﬂo ry, což vede ke zpomalení
rozkladu rostlinných zbytků, akumulaci ligninu, fenolů
a brání růstu zemědělských plodin.

minerální výživy včetně atmosférického dusíku; provádí
ochranné funkce, vypouští biologicky aktivní látky.
Ošetření nadzemních částí vegetativních plodin Geostimem
stimuluje mnoho fyziologických procesů. Látky vylučované
mikroorganismy zlepšují biochemické procesy, energii dýchání
pletiv, zlepšují proces fotosyntézy, zvyšují aktivitu rostlinných
enzymů. (Rozsah použití Geostimu je uveden v tabulce)
Obr. 2. Buňky asociativní bakterie Azomonas (Azomonas)
na povrchu kořene ječmene.

.
Geostim přispívá k realizaci jedné z hlavních metod
zemědělství - vzniku mulčovací vrstvy, která vede k nárůstu
organické hmoty, snižuje odpařování vláhy, zpomaluje dešťové
toky a zabraňuje erozi půdy. Mulč přispívá k důkladnější sorpci
vody a zvyšuje zásoby produktivní vlhkosti.
Obr. 1. Hyfy Trichoderma (Trichoderma) ničí mycelium
fytopatogenní houby (Fusarium).
Buňka Azomonas

Povrch kořene

Spektrum použití přípravku Geostim pro zemědělské použití

Mycelium houby Fusarium

Kultura

Dávkování

Aplikační fáze

Všechny kultury

1,0-5,0 l / ha
Pracovní roztok - 100-300
l / ha

Postřik půdy po sklizni
předchozí plodiny

Obiloviny

2,0 l / t
Pracovní roztok - 10 l / t

Ošetřování osiva

Luštěniny

4,0-5,0 l / t
Pracovní roztok - 10 l / t

Ošetřování osiva

Cukrová řepa bez
inkrustace

20,0 l / t
(bez ředění vodou)

Ošetřování osiva

Kukuřice,
slunečnice, pohanka,
řepka

1,0-2,0 l / t
Pracovní roztok - 10 l / t

Ošetřování osiva

Brambory

5,0 l / t
Pracovní roztok - 40 l / t

Moření hlíz

Zelenina

0,1 l / kg
Pracovní roztok - 2 l / kg

Namočení semen před
výsevem po dobu 1-3
hodin

Bobulovité ovoce,
jahody, okrasné
plodiny

0,5 ml / l vody

Namáčení kořenů sazenic
před výsadbou

Hyfy houby Trichoderma

Schopností Trichodermy je inhibovat (utlumit) růst a vývoj
jiných hub, stejně jako parazitovat na nich, ničit podhoubí
a sklerocium a zároveň neničit živé rostliny. Tyto schopnosti
jsou významné pro biologickou kontrolu rostlinných parazitů
v zemědělství. Houba Trichoderma se doporučuje k ochraně
rostlin před širokým spektrem chorob způsobených houbami
(jak ve sklenících, tak na volném prostranství), pro stimulaci
růstu a rozvoj rostlin a také pro urychlení rozkladu posklizňových
zbytků.
Geostim má pozitivní vliv na vývoj rostlin od klíčení osiva
až po vegetativní zralost. Asociativní mikro-organismy,
které tvoří Geostim, mají symbiotické vztahy s většinou
pěstovaných plodin. Tyto bakterie se usazují na povrchu
kořenového systému a pozitivně ovlivňují růst rostliny po celou
dobu vegetace. Poskytují rostlinám volný přístup k prvkům

Květinovodekorativní kultury
Všechny kultury

50 ml / 100 m2
sazenic kořenáčků
Pracovní roztok - 10 l / Zalévání
před výsadbou
100 m2
2,0-5,0 l / ha
Listové hnojení rostlin 3-4
Pracovní roztok - 200-800 krát během vegetačního
l / ha
období
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MIKROBIOLOGICKÉ HNOJIVO

Geostim je bezpečný pro rostliny, zvířata a lidi,
odolný vůči teplotním extrémům a chemickému
znečištění. Účinek přípravku Geostim nastává v širokém
rozsahu teplot +5 ... + 40 ºС. Když se vyskytnou nepříznivé
přírodní podmínky (mráz, sucho), mikroorganismy tvoří formy
spór, které jsou vůči těmto faktorům rezistentní.

Hlavní a nezbytné podmínky
pro správné používání biologického přípravku
•
•

Postup biologické ochrany půdy a rostlin
Technologie aplikace Geostimu závisí na vývojové fázi
rostlin. Nejlepších efektů je dosaženo při komplexním použití:
•
1) ošetření posklizňových zbytků z předchozí plodiny;
2) moření osiva před výsevem;
3) ošetření vegetujících rostlin
Příklad přípravy a použití pracovního roztoku
přípravku Geostim pro zpracování 1 hektaru půdy
s posklizňovými zbytky
Pro činnost mikroorganismů (a rostliny) jsou velmi důležité
huminové kyseliny, proto doporučujeme používat Geostim
spolu s HUMASTAREM.
Postup přípravy postřikové jíchy: dávka vody na 1 ha = 200300 l + 5 litrů Geostimu a 1 litr Humastaru. Pro zvýšení účinnosti
houby Trichoderma je nutné přidávat ledek nebo močovinu
v množství 10 kg / ha. Získaná mikrobiologická suspenze se
důkladně promísí.
Pracovní roztok se aplikuje na posklizňové zbytky
bezprostředně před 1. nebo 2. diskováním. Další možnost je
aplikace přímo do půdy společně s tekutými hnojivy či půdními
herbicidy.

•
•

rovnoměrná aplikace postřiku po celé ploše;
minimální časová prodleva mezi postřikem a obděláváním
půdy. Ideální je obdělání po průjezdu postřikovače, aby došlo
k co nejrychlejšímu kontaktu houby Trichoderma s půdou >>
vyšší účinek. Dále je rychlé zapravení do půdy důležité pro
ochranu bakterií před sluncem, protože sluneční paprsky
jsou pro ně škodlivé. Trichoderma funguje za podmínek
kontaktu s půdou a s posklizňovými zbytky.
postřik by měl být prováděn večer (po 18:00 hodině)
nebo časně ráno po východu slunce nebo ve dne za
podmračeného počasí;
příprava aplikačního roztoku se provádí v den jeho použití;
roztok skladujte na chladném (4 °C až 6 °C), tmavém místě,
aby nedošlo k přímému slunečnímu záření na nádobu.
Moření osiva před výsevem

Provádí se s přihlédnutím k údajům o fytoexpertýze osiva.
Pro zlepšení procesů minerální výživy, zvýšení fyziologické
aktivity rostlin, zajištění ochrany proti půdním fytopatogenům
se osivo ošetřuje Geostimem v dávce 2-5 l / t osiva či sadby.
Ošetření osiva se provádí 1-20 dnů před setím nebo v den
výsevu. Namořené osivo (stejně jako celý proces moření) musí
být chráněno před přímým slunečním zářením.
Mechanizované ošetření osiva se provádí polosuchou
metodou = 10 litrů (40 litrů na brambory) pracovního roztoku
na 1 tunu osiva při použití běžných mořících přístrojů (před
použitím musí být vyčištěny a opláchnuty).
Pracovní roztok na 1 tunu semen: 2-5 l Geostimu + 5-8 litrů
vody.

Nedoporučujeme používat Geostim při přítomnosti sněti na osivu. Přípravu aplikačního roztoku provádějte mimo dosah přímých slunečních paprsků.
Připravený roztok spotřebujte ještě tentýž den stejně tak jako načaté balení.

STAV TRÁVICÍHO TRAKTU
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BIOPŘÍPRAVKY

ZDRAVÍ
ČLOVĚKA

IDEA SPOLEČNOSTI
BIO-OCHRANA

BIOFUNGICIDY, BIOINSEKTICIDY

BIOFUNGICIDY, BIOINSEKTICIDY,
PROBIOTIKA, PROBIOTICKÉ DOPLŇKY
KRMIV, BIOKONZERVANTY
PROBIOTIKA, PROBIOTICKÉ DOPLŇKY
KRMIV
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BFTIM

BIOFUNGICID

12

BIOFUNGICID
BFTIM - biofungicidní přípravek na bázi bakterií Bacillus
amyloliquefaciens KC-2. Je činným
ú
biologickým prostředkem
ochrany rostlin proti plísňovým a bakteriálním onemocněním.
Přípravek je v tekuté formě a každý jeho gram obsahuje ne méně
než miliardu živých bakterií a spór majících fungicidní vlastnosti. Tyto
přírodní mikroorganismy jsou schopné aktivně potlačit původce nemocí
zemědělských plodin: padlí, kořenová hniloba, hnědá skvrnitost,
septorióza, Pyrenophora, rez, cerkosporióza, bakterióza, strupovitost,
monilióza, plíseň, čerň a další.
BFTIM má vlastnosti podporující růst, rozvoj silného kořenového
systému a odolnost vůči stresovým faktorům, což vede k pozitivnímu
projevu na výsledném výnosu.
BFTIM lze zařadit do systému integrované ochrany rostlin. Zvláště
aktuální je použití BFTIMu v případech, kdy je důležitá délka ochranné
lhůty, například krátce před sklizní, v blízkosti obytných budov, oblastí
přírodní ochrany apod.
Při použití BFTIMu je důležité myslet na to, že obsahuje živé
mikroorganismy, pro které jsou sluneční paprsky ničivé, proto by měl
být aplikován brzy ráno nebo večer před západem slunce.
BFTIM je určený na moření osiva, semen, sadby před setím i ošetření

rostlin v průběhu vegetace. Nejlepší ochranný efekt se dostavuje při
komplexním ošetření: před setím plus ošetření během vegetace.
Doporučujeme používat BFTIM s naším huminovým přípravkem
HUMASTAR, který vykazuje blahodárné účinky na tvorbu půdních
struktur v rhizosféře zemědělských kultur, aktivuje rozvoj
mikroorganizmů přípravku BFTIM, ovlivňuje transport mikroprvků
a dalších živin. HUMASTAR pevně váže mnohé radionuklidy, pesticidy,
dusičnany, dusitany, těžké a toxické kovy а zabraňuje jejich pronikání
do rostliny. Aplikace na obiloviny spolu s Humátem zabezpečuje
vyrovnanou výživu rostlin, zvýšení imunity a odolnost vůči chorobám.
Výhody BFTIM
•
•
•
•
•
•
•

účinný v boji proti plísňovým a bakteriálním onemocněním, jakož
i v prevenci proti nim;
posiluje imunitu rostlin;
je šetrný k životnímu prostředí: pomáhá chránit plodiny, aniž by
negativně ovlivňoval lidské zdraví, teplokrevná zvířata, ptáky,
ryby a hmyz;
nezpůsobuje znečištění půdy, ovzduší a vod;
pohodlné a snadné použití: lze použít v jakékoli fázi růstu rostlin,
ochranná lhůta 1 den;
nezpůsobuje rezistenci škodlivých mikroorganismů;
je levnější a šetrnější k životnímu prostředí ve srovnání
s chemickými fungicidy a přitom jeho účinnost není nižší

Návod k aplikaci přípravku BFTIM
KULTURA

CHOROBA

Pšenice ozimá,
jarní

Hnědá skvrnitost,
fuzariózy,
kořenová hniloba,
plesnivění semen,
septorióza, padlí
Rez pšeničná,
Rez plevová,
Sněť pšeničná

NORMA POUŽITÍ PŘÍPRAVKU
L/KG, L/T, L/HA
1,5 – 2,0

2

1,5 – 2,0
Ječmen ozimý,
jarní

Hnědá skvrnitost,
fuzarióza, kořenová
hniloba, plesnivění osiva

2

Cukrová řepa

Skvrničnatka řepná,
cerkosporióza, fomóza

3,0 – 4,0

Jabloň

Strupovitost, moniliová
hniloba

5,0

Vinohrad

Plíseň

5,0

ZPŮSOB, DOBA OŠETŘENÍ, OMEZENÍ

POČET OŠETŘENÍ

Moření osiva 1-2 dny před výsevem.
Aplikační roztok 10 l/t

(1)

2 foliární aplikace v době vegetace: 1. sloupkování,
2. a další v intervalech 15 dní
Roztok: 250 - 300 l/ha

(2)

Moření osiva 1-2 dny před výsevem.
Aplikační roztok 10 l/t

(1)

2 foliární aplikace v době vegetace:
1. sloupkování,
2. a další v intervalech 15 dní
Roztok: 250 -300 l/ha
3 aplikace v době vegetace:
1. zavření listů v řádcích,
2. zavírání listů v meziřádcích
3. intenzivní růst bulvy
Roztok: 300 l/ha
Postřik v době vegetace: první ve fázi nasazení plůdků,
další s intervalem 7 -10 dní.
Roztok: 800-1000 l/ha
Postřik v době vegetace: První po nasazení hroznů,
následující v intervalech 7-10 dní
Roztok: 800 -1000 l/ha

BFTIM se vyrábí v tekuté formě, baleno v hermeticky uzavřených nádobách o objemu 10l a 1000l.
Záruční doba skladování přípravku: při teplotě +2 až + 4 °C = 6 měsíců od data výroby, při teplotě +15 až + 25° C = 20 dnů od data výroby.

(2)

(2)

(4)

(4)
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BSKA 3
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Biopřípravek BSKA 3 je určen pro ozdravení půdy, výživu rostlin,
zvýšení produkce zemědělských plodin a v kombinaci s HUMASTAREM
také zlepšení struktury půdy.
BSKA 3 je k dispozici v tekuté formě.

Bakterie Pseudomonas koreensis Ap33 působící na povrchu
kořenového systému v oblasti vstřebávání vody, chrání rostlinu před
působením fytopatogenů, ale také odděluje biologicky aktivní látky,
stimuluje růst a rozvoj zemědělských plodin.

Účinnost p řípravku zajiš ťují živé kultury bakterií:
1)
Trichoderma viride 25,
2)
Pseudomonas koreensis Ap33,
3)
Bacillus subtilis 17,
4)
Bradyrhizobium japonicum (Rhizobium japonicum) 614a.

Symbiotický charakter vzájemného fungování mikroorganismů
obsažených v přípravku BSKA 3 zajišťuje efektivní činnost mechanismu
vázání atmosférického dusíku bakteriemi Rhizоbium spp. Tyto bakterie
se usazují uvnitř kořenového systému rostlin a dodávají mu dusík
v průběhu celé vegetace.

Účinky BSKA 3
•
podpora klíčení semen;
•
podpora růstu;
•
posíleni kořenového systému;
•
zvýšení odolnosti plodin;
•
obnovení úrodnosti půdy.

Vysoká účinnost mikrobiologického složení (Bacillus subtilis 17,
Pseudomonas koreensis, Trichoderma viride 25) se projevuje při
listové výživě zemědělských kultur. Pod vlivem přípravku se aktivují
biochemické procesy zabezpečující posílení růstu, vyrovnaného rozvoje
rostlin a zvýšení jejich odolnosti vůči nebezpečným fytopatogenům.

Houba Trichoderma viride 25 slouží jako prevence proti vzniku
houbových chorob v kořenových systémech. Tato saprotrofní houba tvoří
silné celulární vrstvy, což jí umožňuje rychle a efektivně rozkládat
rostlinné zbytky a zajistit tak rostlinám dostupnou a přirozenou
výživu. Zvláště produktivní je činnost houby společně s dalšími
mikroorganismy obsaženými v BSKA 3.
Mikroorganismus Bacillus subtilis 17, kromě fungicidních a růst
stimulujících vlastností, také vyniká schopností tvořit silné buněčné
vrstvy, což výborně doplňuje rozkladnou práci houby Trichoderma.

BSKA 3 je bezpečný pro rostliny, hmyz, zvířata i člověka. Nezpůsobuje
chemické zamoření. Jeho působení trvá 15 - 17 dní v širokém spektru
teplot od +5 do +40 °C. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách
(mráz, sucho) mikroorganismy tvoří spóry, které jsou vůči těmto
podmínkách odolné.
BSKA 3 se může používat společně s herbicidy, insekticidy
a minerálními hnojivy, ale ne společně s chemickými fungicidy.
Při použití BSKA 3 je důležité myslet na to, že obsahuje živé
mikroorganismy, pro které jsou sluneční paprsky ničivé, proto by měl
být aplikován brzy ráno nebo večer před západem slunce.

Návod na aplikaci přípravku BSKA 3
KULTURA

DÁVKOVÁNÍ

HARMONOGRAM A SPECIFIKA APLIKACE

Všechny plodiny

2,0-5,0 l / ha
Množství pracovního roztoku - 100-300 l /ha

Aplikace do půdy na jaře před setím nebo po sklizni
předcházející plodiny

2,0 l / t
Množství pracovního roztoku - 10 l / t
3 l/ha

Moření osiva před setím

Obiloviny
Luštěniny

9,0 l / t
Množství pracovního roztoku - 10 l / t

Cukrová řepa

Kukuřice, slunečnice, pohanka, řepka

Brambory

Zelenina

4,0-5,0 l / t
Množství pracovního roztoku - 10 l / t
2 – 5 l/ha
4,0 l / t
Množství pracovního roztoku - 10 l / t
4 l/ha
5,0 l / t
Množství pracovního roztoku - 40 l / t
4 l/ha
0,1 l / 2 l vody
Množství pracovního roztoku 2 l / kg

Od 3 listů
Moření osiva před setím
Moření osiva před setím
Vzcházení
Moření osiva před setím
3 – 5 listů
Moření hlíz před výsadbou
Vzcházení
Namočte semena před setím po dobu 12 až 24 hodin

Jahody, ovoce a bobuloviny, zelenina, květinovodekorativní kultury

0,5-2,5 l / 10 l vody

Namočte kořeny (sazenice) před sázením po
dobu 6-8 hodin

Zelenina

5 l / ha
Množství pracovního roztoku - 200-1000 l /ha

Zalévání sazenic pod kořen po výsadbě

Všechny kultury

2,0-5,0 l / ha
Množství pracovního roztoku - 150-700 l /ha

Foliární výživa rostlin v období vegetace
2-6 krát

15

INSEKTIM

BIOINSEKTICID

16

BIOINSEKTICID
Biopřípravek entomocidního a akaricidního působení. Určen pro
boj s larvami 1. – 3. stádia vývoje. Účinný proti škůdcům řádu motýli,
brouci a roztoči.
Účinnou látkou jsou kolonie živých grampozitivních sporotvorných
půdních bakterií Bacillus thuringiensis (Bacillus thuringiensis
subsp. thuringiensis).

Výhody Insektimu:
•
•
•
•
•

Jakmile se bakterie dostane do zažívacího traktu housenky,
v důsledku své životní aktivity tvoří toxiny, které vedou k narušení
fungování trávicího traktu hmyzu, což vede ke smrti škůdce.

•
•

Insektim není nebezpečný pro člověka a teplokrevné živočichy.
Přípravek nekontaminuje rostliny, půdu, vzduch ani vodu.

•
•

Insektim má důležitou výhodu – dá se použít v jakékoliv fázi růstu
rostliny. Rezistence škůdců k přípravku není známa.

Účinná biologická ochrana rostlin před škůdci.
Použitelný v integrované ochraně rostlin.
Nezpůsobuje fytotoxicitu.
Nezanechává rezidua v rostlinách ani v půdě.
Může být použit v jakékoli fázi vegetačního období rostlin, včetně
období květu i těsně před sklizní.
Nevytváří rezistenci.
Je bezpečný pro lidi a teplokrevná zvířata, nevede ke
kontaminaci rostlin, půdy, ovzduší a odpadních vod.
Je použitelný v blízkosti chráněných území atd.
Je mísitelný s jinými přípravky na ochranu rostlin (mikro a makro
prvky, stimulátory růstu atd.)

Testování bioinsekticidu INSEKTIM bylo prováděno v několika
teplotních pásmech a vždy byla prokázána vysoká účinnost srovnatelná
s běžně používanými insekticidy.

Pravidla dávkování Insektimu
APLIKAČNÍ DÁVKA
L/HA

PLODINA

ŠKŮDCI

ZPŮSOB, ČAS APLIKACE, FUNKCE APLIKACE

MNOŽSTVÍ APLIKACÍ

3

Slunečnice

Černopáska bavlníková, zavíječ řepný

Postřik v období vegetace proti každé generaci škůdce
Pracovní roztok 200 – 400 l/ha

1-3 aplikace

5

Jabloň

Obaleč jablečný

Postřik v období vegetace proti každé generaci škůdce
Pracovní roztok 600 – 1200 l/ha

1-3 aplikace

3

Sója

Sviluškovití

Postřik v období vegetace proti každé generaci škůdce
Pracovní roztok 200 – 400 l/ha

1-6 aplikací

3

Chmel

Sviluška chmelová

Postřik v období vegetace proti každé generaci škůdce
Pracovní roztok 200 – 400 l/ha

1-6 aplikací

Forma použití: Používá se v tekuté formě, distribuováno v hermeticky zabalených obalech o objemu 10 nebo 1000 l.
Podmínky použití: INSEKTIM je nejúčinnější v období masového líhnutí škůdce larvy 1.-3. stádia vývoje. Doba ochranného působení je 12-15 dnů.
Pokud se líhnutí hmyzu protáhne nebo dojde k prudkému dešti, je třeba po 7–8 dnech provést opětovné ošetření.
Při použití INSEKTIMu je důležité myslet na to, že obsahuje živé mikroorganismy, pro které jsou sluneční paprsky ničivé,
proto by měl být aplikován brzy ráno nebo večer před západem slunce!
Doporučujeme do aplikačního roztoku přidat pomocný ochranný prostředek Insenol v dávce 1,5 l /ha. Hotová postřiková jícha by měla být aplikována týž den stejně jako načaté balení.
Záruční doba: Při teplotě skladování + 4 °C je 6 měsíců od data výroby, od + 10 °C do + 20 °C 3 měsíce od data výroby.
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HUMÁTY
NÁŠ HUMÁT
Naše humáty si od roku 2012 získávají čím dál větší oblibu. Držíme
kvalitu našich produktů, což zákazníci odměňují jejich rostoucí
spotřebou.
Tímto všem našim
a dosavadní spolupráci.

zákazníkům

děkujeme

za

důvěru

Je
důležité
zmínit,
že
není
humát
jako
humát
a nelze tak dávat všechny dodavatele do jedné škatulky.
Vzhledem k exkluzivitě na výchozí surovinu si můžeme dovolit tvrdit, že
nelze pořídit stejný humát jako je ten náš a žádný jiný humát nemůže
mít stejné vlastnosti. Proto níže uvedené využití humátů neplatí
automaticky pro všechny huminové přípravky.
Princip fungování našeho humátu z IRKUTSKÉHO LEONARDITU:
Každá buňka potřebuje k tvorbě vlastních cukrů kyslík a uhlík –
zde je podstata vlivu Humastaru na rostliny. Po dodání uhlíku začne
rostlina přirozenými fyziologickými procesy tvořit cukry > má zvýšený
zdroj energie a může tak intenzivněji vegetovat = přirozená stimulace
růstu. Po prokázání výše uvedeného nyní klademe důraz na aplikace

Humastaru s cílem neustálého přísunu uhlíku, aby rostlina mohla
udržovat v chodu výměnné obchody s půdními mikroorganismy tj. cukr
za živiny. Zde se dostáváme k vlivu HUMASTARU na strukturu půdy
>> pouze činností půdních mikroorganismů dochází k postupnému
utváření velkých půdních agregátů = struktura půdy – proto je
důležité dodávat uhlík průběžně, aby činnost oněch mikroorganismů
neustávala. Další velmi důležitý důvod pravidelné aplikace uhlíku je
optimalizace poměru N : C (1:10).
Obecná pravidla pro aplikaci HUMASTARU:
•
•
•
•
•
•
•
•

Moření osiva všech plodin bez omezení kombinace s běžnými
mořidly.
Čím větší listová plocha, efektivnější účinek = aplikace od 3. listu.
Plnohodnotná náhrada smáčedla.
Mísitelnost se všemi běžnými hnojivy i pesticidy > zvýšení
využitelnosti.
Doporučujeme přidávat do DAMu.
Aplikace v jakékoliv vývojové fázi.
Doporučujeme přidávat k herbicidu.
Při projevu fytotoxicity aplikace v dávce 1 l/ha.

OBSAHUJE BIOLOGICKY VYSOCE AKTIVNÍ HUMINOVÉ LÁTKY

POMOCNÝ ROSTLINNÝ PŘÍPRAVEK
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LISTOVÁ VÝŽIVA
OBSAHUJE BIOLOGICKY VYSOCE AKTIVNÍ HUMINOVÉ LÁTKY

HUMASTAR PLUS je pomocný rostlinný přípravek, který obsahuje biologicky aktivní huminové látky z přírodní suroviny LEONARDITU ruské provenience.
Roztok je čištěn ﬁltrací a sedimentací, je stabilizovaný a obohacený o draslík a síru. Hnojivo s vedlejším fungicidním účinkem na potlačení šíření houbovitých chorob.
Působení přípravku HUMASTAR PLUS na rostliny a půdu. Huminové látky obsažené v přípravku příznivě ovlivňují růst a vývoj rostlin, pozitivně ovlivňují
rozvoj kořenového systému rostlin, pomáhají překonávat abiotický stres (vznikající např. při použití chemických přípravků) a kladně ovlivňují příjem živin.
V půdě přispívají huminové látky ke zvýšení činnosti mikroorganismů. HUMASTAR PLUS přispívá ke zvýšení výnosů a zlepšení kvality produkce.
Přípravek HUMASTAR neobsahuje hnojiva, nenahrazuje základní hnojení.
PLODINA

OŠETŘENÍ ROSTLIN V DOBĚ VEGETACE – FOLIÁRNÍ APLIKACE

Peckoviny

Aplikace min. ve 4 fázích: 1. fáze velikost plůdku 0,5-1 cm, 2. – 4. fáze ošetření
s intervaly 10-12 dní. Dávkování přípravku HUMASTAR PLUS 5 l / 1000 l vody

Vinná réva

Aplikace min. ve 4 fázích: 1. fáze vytváření hroznu, 2. – 4. fáze ošetření s intervaly 10-12 dní
Dávkování přípravku HUMASTAR PLUS 5 l / 1000 l vody

Jahody

Aplikace min. ve 4 fázích: 1. fáze tvorby plůdku, 2. – 4. fáze ošetření s intervaly 10-12 dní
Dávkování přípravku HUMASTAR PLUS 5 l / 1000 l vody

Bobuloviny

Aplikace min. ve 4 fázích: 1. fáze tvorby plůdku, 2. – 4. fáze ošetření s intervaly 10-12 dní
Dávkování přípravku HUMASTAR PLUS 4 l / 1000 l vody

Ovocnářství, vinohradnictvíOvocnářství, vinohradnictví

Zahradnictví
Okrasné rostliny

Aplikace min. ve 4 fázích: 1. fáze vytváření květu, 2. – 4. fáze ošetření s intervaly 10-12 dní
Dávkování přípravku HUMASTAR PLUS 3 l / 1000 l vody

Zelinářství
Okurky, salát

Aplikace min. ve 4 fázích: 1. fáze po odkvětu, 2. – 4. fáze ošetření s intervaly 10-12 dní
Dávkování přípravku HUMASTAR PLUS 3 l / 1000 l vody

Kořenová zelenina,
česnek, cibule, rajčata

Aplikace min. ve 4 fázích: 1. fáze vytvoření 1.páru listů, 2. – 4. fáze ošetření s intervaly 10-12 dní
Dávkování přípravku HUMASTAR PLUS 5 l / 1000 l vody

Košťálová zelenina

Aplikace min. ve 4 fázích: 1. fáze vytvoření 1.páru listů, 2. – 4. fáze ošetření s intervaly 10-12 dní
Dávkování přípravku HUMASTAR PLUS 5 l / 1000 l vody

Zemědělství
Cukrová řepa

Aplikace min. ve 4 fázích: 1. fáze BBCH 31, 2. – 4. fáze ošetření s intervaly 10-12 dní
Dávkování přípravku HUMASTAR PLUS 5 l / 100 l vody

Řepka

Aplikace min. ve 4 fázích: 1. fáze BBCH 50, 2. – 4. fáze ošetření s intervaly 10-12 dní
Dávkování přípravku HUMASTAR PLUS 5 l / 100 l vody

Obiloviny

Aplikace min. ve 4 fázích: 1. fáze BBCH 41, 2. – 4. fáze ošetření s intervaly 10-12 dní
Dávkování přípravku HUMASTAR PLUS 5 l / 100 l vody

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Sušina v % min.
Spalitelné látky v % v sušině min.
Huminové látky v % v sušině
Draslík jako K2O v %
Síra (S) v % min.
Hodnota pH

Hodnota
50
20
15
26
6,5
7,0 – 9,0

+)

Podle metodiky ÚKZÚZ :
obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg): kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10,0, chrom 50,0.
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LISTOVÁ VÝŽIVA

HUMASTAR je pomocný rostlinný přípravek, který obsahuje biologicky aktivní huminové látky z přírodní suroviny LEONARDITU ruské provenience.
Působení přípravku HUMASTAR na rostliny a půdu: Huminové látky obsažené v přípravku mají stimulační účinky na rostliny, příznivě ovlivňují rozvoj kořenového systému rostlin,
odstraňují abiotický stres (vznikající např. při použití chemických přípravků) a kladně ovlivňují příjem živin. V půdě přispívají huminové látky ke zvýšení činnosti mikroorganismů.
HUMASTAR přispívá ke zvýšení výnosů a zlepšení kvality produkce. Přípravek HUMASTAR neobsahuje hnojiva, nenahrazuje základní hnojení.
Rozsah a způsob použití:
HUMASTAR se používá u zemědělských, zahradnických a speciálních plodin k postřiku na listy (foliární aplikace), k moření osiva, k máčení semen a kořenů rostlin a k zálivce.
Dále se používá k postřiku na půdu k urychlení rozkladu posklizňových zbytků.Foliární aplikace: Přípravek HUMASTAR se používá v dávce 0,3 až 0,9 l/ ha.
K přípravě postřikové kapaliny se používá zpravidla 150 až 600 l vody/ha.
Poprvé se postřik aplikuje
Při vyvinutí 2 pravých listů rostlin a opakuje se v intervalu 2 týdny. Pro zajištění pozitivního účinku je třeba postřik opakovat nejméně dvakrát, případně vícekrát.
Moření osiva: 0,2 – 0,4 litru přípravku HUMASTAR na 10 litrů vody na 1 tunu osiva. Namáčení semen: 1 ml přípravku HUMASTAR na 1 l vody a 1 kg semen.
Semena se namáčí po dobu 10 hodin.
Namáčení kořenů rostlin před výsadbou: 0,25 litru přípravku HUMASTAR na 10 litrů vody. Kořeny se namáčí po dobu 24 hodin.
Zálivka: 10 ml přípravku HUMASTAR na 10 l vody se aplikuje na 3 až 10 m2. Zálivka se opakuje v intervalu 10 dnů.
Postřik na půdu: HUMASTAR urychluje rozklad posklizňových zbytků a podporuje reprodukční schopnost půdních mikroorganismů.
Aplikuje se s výhodou společně s herbicidy v dávce 1 litr/ha při množství postřikové kapaliny cca 500 l/ha. Upozornění: Míchání s pesticidy a hnojivy konzultujte s jejich výrobci
nebo distributory.
Samotný přípravek HUMASTAR nevyžaduje po jeho aplikaci žádnou ochrannou lhůtu.
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008
o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Nutno dodržovat základní pravidla osobní hygieny a používat ochranné rukavice.
Po práci si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem.První pomoc: Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody.
Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít asi půl litru pitné vody. V závažnějších případech při zasažení očí nebo požití vyhledat lékařskou pomoc.
Výrobek se dodává balený.Skladování: Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin a krmiv.
Doba použitelnosti: Při dodržování stanovených podmínek skladování v originálních neporušených obalech 5 let od data výroby.
PLODINA

OŠETŘENÍ ROSTLIN V DOBĚ VEGETACE – FOLIÁRNÍ APLIKACE
Obiloviny

Pšenice, ječmen
(ozimy a jařiny)

Aplikace ve 2 fázích: 1. fáze odnožování | 2. fáze kvetení-začátek mléčné zralosti.
Dávkování přípravku HUMASTAR 0,3-0,5 l/ha.

Kukuřice na zrno

Aplikace ve 2 fázích: 1. fáze vzcházení - objevení se 3-5 listů | 2. fáze metání klasu - kvetení.
Dávkování přípravku HUMASTAR 0,3-0,5 l/ha.

Sója, hrách

Aplikace ve 3 fázích: 1. fáze vzcházení 2-3 listy | 2. fáze tvoření poupat, 3. fáze začátek kvetení.
Dávkování přípravku HUMASTAR 0,4-0,6 l/ha.

Lušteniny

Olejniny
Slunečnice

Aplikace ve 3 fázích: 1. fáze vzcházení | 2. fáze objevení se 3-4 párů listů | 3. fáze po uplynutí 10-15 dní.
Dávkování přípravku HUMASTAR 0,3-0,5 l/ha.

Řepka olejka
(ozim a jař)

Aplikace ve 3 fázích: 1. fáze vzcházení (1. pár listů) | 2. fáze vznik listové rozety | 3. fáze tvoření poupat.
Dávkování přípravku HUMASTAR 0,3-0,5 l/ha.

Cukrová řepa

Aplikace ve 2 fázích: 1. fáze vzcházení (2-3 páry listů) | 2. fáze po objevení 4. páru listů.
Dávkování přípravku HUMASTAR 0,5-0,7 l/ha.

Brambory

Aplikace ve 2 fázích: 1. fáze objevení 5-7 listů | 2. fáze tvoření poupat.
Dávkování přípravku HUMASTAR 0,7-0,9 l/ha.

Technické plodiny

Brambory

Zelenina
Rajčata, lilek, zelí,
okurky, atd.

Aplikace ve 4 fázích: 1. fáze objevení 2-4 listů, následné aplikace s intervaly 10-15 dní.
Dávkování přípravku HUMASTAR 0,3-0,5 l/ha.

Jabloně, hrušky,
švestky, broskve,
atd.

Aplikace ve 4 fázích: 1. fáze 5-7 dní po kvetení | 2. fáze opadávání semeníku | 3. fáze zakládání pupenů
4. fáze období intenzivního růstu plodu. Následná ošetření s intervaly 10-15 dní.
Dávkování přípravku HUMASTAR 0,3-0,5 l/ha.

Vinná réva

Aplikace ve 3 fázích: 1. fáze tvoření poupat | 2. fáze po kvetení | 3. fáze dozrávání plodu.
Dávkování přípravku HUMASTAR 0,3-0,5 l/ha.

Ovocnářství

+)

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Sušina v % min.
Spalitelné látky v % v sušině min.
Huminové látky v % v sušině
Hodnota pH

Způsob likvidace obalů, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapalinya oplachových vod:
Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1 : 5 vodou a beze zbytku vystříkají na ošetřovaném pozemku.
Likvidaci použitých obalů je možno provádět společně s domovním odpadem v místech k tomu určených.
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg):kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10,0, chrom 50,0
Balí a dodává: HUMÁTY s.r.o., Lesov 149, 360 01 Sadov, Česká republika. Číslo rozhodnutí o registraci: 3872.
Objem balení: 5 | 10 | 20 litrů

Hodnota
5,0
40
40 +)
7,0 - 9,0

podle metodiky ÚKZÚZ

www.humaty.cz
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NOVA PEKACIT
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Nova PeKacid je patentované vodorozpustné PK hnojivo
silně okyselující účinek, snižuje pH vody
snadné a bezpečné použití
aplikace na list zvyšuje kvalitu i výnos plodin
lze mísit v nádrži i s produkty na bázi Ca a/nebo Mg

LISTOVÁ VÝŽIVA

PeKacid je unikátní forma kyseliny fosforečné v podobě monokrystalické, vodorozpustné pevné látky, která v sobě spojuje výhody a účinek kyseliny
se snadnou a bezpečnou manipulací s krystalickým hnojivem. PeKacid neobsahuje sodík ani chloridy a vyniká extrémní rozpustností 670 g/litr vody (při 20 °C).
Díky vysoké kyselosti lze PeKacid mísit v jediné nádrži i s látkami na bázi vápníku a hořčíku, přestože obsahuje velké množství fosforu.

Okyselení – snížení pH a odstranění karbonátové tvrdosti postřikové vody
Kvalita vody používáné pro fytosanitární zásahy může mít značně negativní vliv na účinnost aktivních látek či živin obsažených v postřiku.
Příliš vysoké pH (např. na vápenatých půdách) snižuje schopnost rostlin přijímat některé živiny.
Hydrogenuhličitany obsažené v tvrdé vodě se snadno srážejí a ucpávají aplikační zařízení. Pro snížení pH zemědělci často přidávají do jíchy kyseliny.
Nova PeKacid 0-60-20 nyní nabízí stejný účinek, ale snadnější a bezpečnější formou, která je ideální pro polní aplikace.

Složení:

.0% dusík (N), 60% oxid fosforečný (P2O5) vodorozpustný, 20% oxid draselný (K2O) vodorozpustný

Doporučené dávkování

Základní doporučená koncentrace pro aplikaci na list je 0,05%. tj. dávka 0,5 kg PeKacidu na 1000 l vody.

Doporučujeme

.
Zkontrolovat
nejdříve pH vody a dávku případně upravit. Pro přesné stanovení dávky proveďte nejprve rozbor vody,
poté použijte k výpočtu naši aplikaci PeKacid Advisor.

Proč by nás měla zajímat kvalita vody
Odchylky pH v průběhu kultivace ovlivňují kvalitu rostlin.

Nízká hodnota pH narušuje příjem prvků jako je draslík, vápník, hořčík a molybden.
Nízké pH může také zvýšit toxicitu, protože rostliny pak absorbují
některé stopové prvky velmi snadno.
Naopak příliš vysoká hodnota pH může rostlině bránit v příjmu fosforu a stopových prvků
(s výjimkou molybdenu).
Podle jednoduché deﬁnice se tvrdost vody měří množstvím rozpuštěných iontů
uhličitanu hořečnatého a vápenatého.
Tvrdá voda zvyšuje pH půdy, měkká voda naopak v případě použití okyselujících hnojiv s
nižuje pH v kořenové zóně.
Je nezbytné, aby pěstitelé dbali na kvalitu vody.

Vliv pH na dostupnost živin
4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

Kyselost

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

Zásaditost

DUSÍK
FOSFOR
DRASLÍK
SÍRA
VÁPNÍK
HOŘČÍK
ŽELEZO
MANGAN
BÓR
MĚĎ a ZINEK
MOLYBDEN

10.0

FERTIL FOLIUM P
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NPK hnojivo 12-36-12 + MIKROELEMENTY
Výrobce: HUMÁTY s.r.o. Lesov 149, 360 01 Sadov

LISTOVÁ VÝŽIVA
Rozsah a způsob použití

NPK listové hnojivo určené k výživě vzešlého porostu. Je vhodné pro všechny zemědělské plodiny, zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a travní porosty.
Přispává ke zvýšení výnosů a zlepšení kvality produkce. Pro zajištění největšího účinku je třeba postřik opakovat nejméně 3x za vegetaci.
Hnojivo ES
Chemické vlastnosti

Doporučené dávkování
Hodnota

12 (obsah živin 136 g/MJ)
Celkový dusík N v %
Z toho N - NO3
3,4
Z toho N – NH4
8,6
Celkový fosfor jako P2O5 v %
36 (obsah živin 410 g/MJ)
Celkový draslík jako K2 O v %
12 (obsah živin 136 g/MJ)
Celkový hořčík jako MgO v % min. 1 (obsah živin 11 g/MJ)
Mikroelementy *chelátová forma EDTA
0,02
Bór (B) v %
Měď (Cu) v %
0,01
0,1
Železo (Fe) v %
Molybden (Mo) v %
0,0025
Mangan (Mn) v %
0,05
Zinek (ZN) v %
0,025

Kultura

Dávka v l/ha

Obilniny
Cukrovka, Krmná řepa
Kukuřice
Pícniny
Olejniny
Hrách, bob
Brambory
Travní porosty, pastviny
Réva vinná, ovocné stromy

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

Dle nároků na živiny jednotlivé plodiny, resp. rostliny.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práciP10

Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg hnojiva): P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305+P351+P338 P280
kadminum 50, ovolo 15, rtuť 1, arsen 20, chrom 150.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Hnojivo ES, Měrná Jednotka (l), objemová hmotnost (kg/l) 1,14
P301+P330+P331+P315
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření P303+P352 PŘI STYKU SKŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.Měrná Jednotka (l), objemová hmotnost (kg/l) 1,14

Podmínky skladování
Kapalné hnojivo se skladuje v uzavřených obalech na místě k tomu určeném. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením.
Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.
Doba použitelnosti: 18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Výrobek se dodává balený
IBC kontejner

20 LITRŮ
1000 LITRŮ

FERTIL FOLIUM K
NPK hnojivo 13-13-35 + MIKROELEMENTY
Výrobce: HUMÁTY s.r.o. Lesov 149, 360 01 Sadov
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LISTOVÁ VÝŽIVA

Rozsah a způsob použití
NPK listové hnojivo určené k výživě vzešlého porostu. Je vhodné pro všechny zemědělské plodiny, zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a travní porosty.
Přispává ke zvýšení výnosů a zlepšení kvality produkce. Pro zajištění největšího účinku je třeba postřik opakovat nejméně 3x za vegetaci.

Hnojivo ES
Chemické vlastnosti

Doporučené dávkování
Hodnota

13 (obsah živin 143 g/MJ)
Celkový dusík N v %
Z toho N - NO3
4,5
Z toho N – NH4
8,5
Celkový fosfor jako P2O5 v %
13 (obsah živin143 g/MJ)
Celkový draslík jako K2 O v %
35 (obsah živin 385 g/MJ)
Celkový hořčík jako MgO v % min. 1 (obsah živin 11 g/MJ)
Mikroelementy *chelátová forma EDTA
0,025
Bór (B) v %
Měď(Cu) v %
0,01
0,1
Železo (Fe) v %
Molybden (Mo) v %
0,0025
Mangan (Mn) v %
0,05
Zinek (ZN) v %
0,025

Kultura

Dávka v l/ha

Obilniny
Cukrovka, Krmná řepa
Kukuřice
Pícniny
Olejniny
Hrách, bob
Brambory
Travní porosty, pastviny
Réva vinná, ovocné stromy

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

Dle nároků na živiny jednotlivé plodiny, resp. rostliny

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte, nekuřte
P262 Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg hnojiva):
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou.
kadminum 50, ovolo 15, rtuť 1, arsen 20, chrom 150.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Hnojivo ES , Měrná Jednotka (l), objemová hmotnost (kg/l) 1,10
Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301 + P330 + P331 + P315
Při požití vypláchněte ústa, nevyvolávat zvracení.
Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc / ošetření.
P303 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla

Podmínky skladování
Kapalné hnojivo se skladuje v uzavřených obalech na místě k tomu určeném. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením.
Uchovávejte mimoo dosah hořlavých materiálů.
Doba použitelnosti: 18 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Výrobek se dodává balený.
IBC kontejner

20 LITRŮ
1000 LITRŮ
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OLIGO BOR
MOLYBDEN
Směs mikroživin Bór (B), molybden (Mo)
Složení:
Bór (B) rozpustný ve vodě
11% w/w
Molybden (Mo) rozspustný ve vodě 0,5% w/w

Molybden je nepostradatelný pro životní procesy rostlin, zejména pro metabolismus N
- využití nitrátového dusíku a jeho zabudování do aminokyselin
Při dostatku je lepší růst rostlin a nižší obsah nitrátů v rostlinách, které jsou využity na tvorbu biomasy,
a také je vyšší obsah kyseliny askorbové
Nepostradatelnost při ﬁxaci vzdušného dusíku u mikroorganismů (součástí nitrogenázového komplexu)
Vysoké nároky mají brukvovité rostliny, typickým symptomem je stáčení listů do lžicovitého tvaru
- omezení růstu okrajů listů, redukci listové čepele, deformace. U květáku tzv. vyslepnutí - nevytváří se růžice.

ES hnojivo, hnojivo pro aplikaci na list. Aplikujte podle potřeby. Doporučené dávky by neměly být překročeny.

Čistá hmotnost: 13,4 kg, čistý objem10l

OLIGO BOR
Bór ethanolaminové hnojivo v roztoku.
Složení: Bór (B), rozpustný ve vodě
11% w/w | 150g / l

26
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Důležitý pro výstavbu a stabilitu buněčných stěn
Důležitý pro růst kořenů - lepší energetické zásobování, hlavně sacharózy
Důležitý pro tvorbu generativních orgánů - podporuje klíčivost pylu
Také má vliv na hospodaření rostlin vodou
U brambor při dostatku B vyšší škrobnatost
U řepy krmné, červené či cukrové při nedostatku tzv. srdéčková hniloba
(v bulvách se tvoří praskliny s tmavými nekrotickými místy - sekundární infekce bakteriemi nebo houbami,
snížená skladovatelnost – bulvy hnijí)
U ovocných stromů se deﬁcit projevuje nepravidelným růstem plodů,
deformacemi a zahnědlými zkorkovatělými skvrnami na slupce i v dužnině
U vinné révy projev deﬁcitu B je v nevyrovnaném kvetení, nenarůstají bobule, hrozen je neúplný
U řepky se nedostatek projevuje zpomalením dlouživého růstu, lodyhy jsou silnější, často praskají,
též vyšší redukce květů a šešulí
Nedostatek B je vyvolán silným vápněním a zvýrazněn suchým počasím

ES hnojivo, hnojivo pro aplikaci na list. Aplikujte podle potřeby. Doporučené dávky by neměly být překročeny.

Čistá hmotnost: 13,7 kg, čistý objem10l.

SCHÉMATA APLIKACÍ
BIOPŘÍPRAVKŮ, HUMÁTŮ A MIKROMINERÁLNÍCH
HNOJIV PRO ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ KULTURY
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SCHÉMA APLIKACÍ

PŠENICE

Posklizňové zbytky

Opracování semen

Třetí list, začátek sloupkování

Sloupkování

Praporcový list

Klas

Využití biologických produktů a hnojiv na ozimé pšenici
Do osevu
Přípravek

Posklizňové Ošetření
zbytky
semen

Vzcházení

Třetí list, začátek
odnožování

Sloupkování

Praporcový
list

Metání

Mléčná
zralost

Účel

MIKROBIOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY
Geostim

Fuzariózní, cerkosporózní a jiné kořenové
hniloby. Rozklad posklizňových zbytků
Padlí, Pyrenophora, plíseň sněžná,
kořenové hniloby

2-5 l/ha

BSka-3

2-5 l/t

2-5 l/ha

BFTIM
(obiloviny)

2-5 l/ha

2-5 l/ha

2-5 l/ha nebo
chemický fungicid

Padlí, kořenové hniloby, Pyrenophora
tritici, septorióza, fuzarióza, bakterióza, rez

LISTOVÁ VÝŽIVA
0,3-0,5 l/ha

0,3-0,5 l/ha

0,3-0,5 l/ha

Fertil Folium P

2-3 l/ha

2-3 l/ha

2-3 l/ha

Fertil Folium K

2-3 l/ha

2-3 l/ha

2-3 l/ha

Podpora výživy, tvorba struktury půdy,
smáčedlo
Tekuté minerální NPK hnojivo
pro listovou výživu během růstu
Tekuté minerální NPK hnojivo
pro listovou výživu během růstu

0,3-0,5 l/ha

Tekuté minerální hnojivo
pro tvorbu generativních orgánů

HUMASTAR

2 l/ha

0,4 l/t

0,3-0,5 l/ha

Oligo Bor

0,3-0,5 l/ha

HERBICIDY
Bonaca
ú.l. ﬂuroxypyr
250 g/l

0,6-0,8 l/ha

0,6-0,8 l/ha

0,6-0,8 l/ha

Dvouděložné plevele: svízel přítula,ptačinec
žabinec, svlačec rolní, Opletka obecná,
rozrazil břečťanolistý
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JEČMEN

Posklizňové zbytky

Ošetření

Třetí list, začátek sloupkování

Sloupkování

Praporcový list

Metání

Využití biologických produktů a hnojiv na ječmen ozimý i jarní
Do osevu
Přípravek

Posklizňové
zbytky

Ošetření
semen

Vzcházení

Třetí list, začátek
Odnožování

Sloupkování

Praporcový
list

Metání

Mléčná
zralost

Účel

BIOPŘÍPRAVKY
Geostim

Fuzariózní, cerkosporózní
a jiné kořenové hniloby. Rozklad
posklizňových zbytků
Padlí, Pyrenophora, plíseň sněžná,
kořenové hniloby
Padlí, kořenové hniloby, Pyrenophora
tritici, septorióza, fuzarióza,
bakterióza, rez

2-5 l/ha

BSka-3

2-5 l/ha

2-5 l/ha

BFTIM
(obiloviny)

2-5 l/ha nebo
chemický fungicid

2-5 l/ha

2-5 l/ha

0,3-0,5 l/ha

0,3-0,5 l/ha

0,3-0,5 l/ha

Fertil Folium P

2-3 l/ha

2-3 l/ha

2-3 l/ha

Fertil Folium K

2-3 l/ha

2-3 l/ha

2-3 l/ha

LISTOVÁ VÝŽIVA
HJMASTAR

2 l/ha

0,4 l/t

0,3-0,5 l/ha

Oligo Bor

0,3-0,5 l/ha

0,3-0,5 l/ha

Podpora výživy, tvorba struktury půdy,
máčedlo
Tekuté minerální NPK hnojivo
pro listovou výživu během růstu
Tekuté minerální NPK hnojivo
pro listovou výživu během růstu
Tekuté minerální hnojivo
pro tvorbu generativních orgánů

HERBICIDY
Bonaca
ú.l. ﬂuroxypyr
250 g/l

0,6-0,8 l/ha

0,6-0,8 l/ha

0,6-0,8 l/ha

Dvouděložné plevele:
svízel přítula, ptačinec žabinec,
svlačec rolní, Opletka obecná,
rozrazil břečťanolistý
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ŘEPKA

Výsev /
klíčení

Vzcházení

Tvorba listů, růžice
přír. výhonků

Prodlužovací
růst

Tvorba poupat

Kvetení

Plná zralost

Režim aplikace biologických produktů a hnojiv na řepku
Přípravek

Zpracování
posklizňových
zbytků

Fáze listové růžice Fáze prodlužování Začátek butonizace

Začátek kvetení

Účel

BIOPŘÍPRAVKY
Geostim

Boj s kořenovou hnilobou. Aplikace přípravku ve večerních hodinách nebo před
druhým diskováním před druhým diskováním. Rychlé zapracování přípravku do
půdy. Aplikace při poslední přípravě půdy na setí (bez zapravení)

3 l/ha

BSka-3

3 l/ha

3 l/ha

3 l/ha

BFTIM

Proti listovým nemocem, skvrnitosti a kořenovým hnilobám
3 l/ha

Prosti listovým a šešulovým chorobám

LISTOVÁ VÝŽIVA
Humastar

1 l/ha

0,3-0,5 l/ha

1-1,5 l/ha

Oligo Bor + Molybden
Oligo Bor

0,3-0,5 l/ha

Podpora výživy, tvorba struktury půdy
1-1,5 l/ha

1-1,5 l/ha

Tekuté minerální hnojivo pro nárůst biomasy

Humastar plus

3-5 l/ha

Fertil Folium P

2-3 l/ha

Nova Pekacid

Tekuté minerální hnojivo pro nárůst biomasy

150 g/ 300 l vody

3-5 l/ha
2-3 l/ha

Doplnění drasla + síry
Tekuté minerální NPK hnojivo, podpora kvetení
Doplnění fosforu
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KUKUŘICE

Posklizňové zbytky

T řetí - pátý list

Šestý - osmý list

Použití biologických produktů a hnojiv na kukuřici
Přípravek

Zpracování
posklizňových
zbytků

Moření
osiva

Vzcházení

3.-5. lis

Šestý-osmý list

Metání

Kvetení samičí

Kvetení
samčí

Mléčná zralost
zrna

Vosková
zralost

Účel

MIKROBIOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY
Geostim

Fuzariózní kořenová hniloba.
Rozklad posklizňových zbytků

2-5 l/ha

BSka-3

Fuzariózní stéblová hniloba, Pyrenophora

2 l/ha

BFTIM
obiloviny

2 l/ha

Insektim

2-5 l/ha při přítomnosti škůdců

Fuzariózní stéblová hniloba, Pyrenophora
Zavíječ kukuřičný, zavíječ řepný,
Černopáska bavlníková

LISTOVÁ VÝŽIVA
HUMASTAR
Fertil Folium P

0,5 l/ha

1 /ha

2-4 l/ha

3 l/h

Fertil Folium K

3 l/ha

Stimulace
růstu,snížení stresu,
podpora kořene
Tekuté minerální NPK hnojivo pro
listovou výživu rostlin a výživu
mikroorganismů
Tekuté minerální NPK hnojivopro
listovou výživu

HERBICIDY
Talisman
ú.l. nicosulfuron
40 g/

1 l/ha

Mural
ú.l. dicamba
480 g/l

0,75 l/ha

ježatka kuří noha, laskavec ohnutý,
durman obecný, merlík bílý,
rosička krvavá,
bér zelený, violka rolní, rdesno ptačí
Dvouděložné plevele:,ambrozie peřenolistá,
laskavec ohnutý,merlíky, opletka obecná,,
hluchavka nachová, ibišek trojdílný,
lebeda rozkladitá, durman obecný,
pěťour maloúborný, kokoška
pastuší tobolka,svlačec rolní, pcháč oset,
rozrazily, drchnička rolní,
popenec břečťanolistý
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SCHÉMA APLIKACÍ

SLUNEČNICE

Posklizňové zbytky

Ošetření semen

2-4 pár listů

5-8 pár listů

Použití biologických produktů a hnojiv na slunečnice
Do osevu
Přípravek

Posklizňové
zbytky

Ošetření
semen

Vzcházení

2-4 pár listů

5-8 pár
listů

Reproduktivní
fáze

Konec kvetení
-Nalévání
semen

Zrání

Účel

BIOPŘÍPRAVKY
Geostim
BSka-3

2-5 l/ha

Fuzarium, čerň. Rozklad posklizňových zbytků
2-5 l/t

BFTIM

2-5 l/t

Bílá a šedá hniloba, plesnivění semen, Peronospora
2-5 l/ha

Insektim

2-5 l/ha

Bílá, šedá, popelová a suchá hniloba, Phomopsis, fuzarióza,
Phoma, Embellisia, bakterióza, čerň

3-5 l/ha

3 l/ha při přítomnosti škůdců

Zavíječ řepný, černopáska bavlníková

LISTOVÁ VÝŽIVA
Humastar

0,5 l/t

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

Stimulace růstu,snížení stresu, podpora kořene

Fertil Folium P

2 l/ha

2 l/ha

Tekuté minerální NPK hnojivo pro listovou výživu

Fertil Folium K

2 l/ha

2 l/ha

Tekuté minerální NPK hnojivo pro listovou výživu

1-3 l/ha

Tekuté minerální hnojivo pro listovou výživu

Oligo Bor
+ Molybden
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SCHÉMA APLIKACÍ

CUKROVÁ ŘEPA

Posklizňové zbytky

Vzcházení

Zavírání listů v řádcích

Zavírání listů v meziřádcích

Formování kořenové bulvy

Použití biologických produktů a hnojiv na cukrové řepě
Do osevu
Přípravek

Posklizňové
zbytky

Vzcházení

2-3 páry listů

Zavírání listů
v řádcích

Zavírání listů
v meziřádcích

Formování
kořenové bulvy

Technická
zralost

Účel

BIOPŘÍPRAVKY
Geostim
BSka-3

Fuzariózní kořenová hniloba, rozklad posklizňových
zbytků

2-5 l/ha
2-5 l/ha

Kořenomorka, padlí řepné

BFTIM (cukrová řepa)

2-5 l/ha

Insektim

2-5 l/ha

2-5 l/ha

3 l/ha při přítomnosti škůdců

Cerkosporióza, fomóza, padlí
Zavíječ řepný, černopáska bavlníková

LISTOVÁ VÝŽIVA
Humastar

0,5 - 1 l/ha

Stimulace růstu, snížení stresu, podpora kořene

0,5 - 1 l/ha

Fertil Folium P

2 l/ha

2 l/ha

Tekuté minerální NPK hnojivo pro listovou výživu

Fertil Folium K

2 l/ha

2 l/ha

Tekuté minerální NPK hnojivo pro listovou výživu

Oligo Bor
+ Molybden

1 -1,5 l/ha

1 -1,5 l/ha

Zabránění srdéčkové hniloby a sekundární infekce

Humastar Plus

3-5l/ha

3-5l/ha

Doplnění drasla a síry
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RAJČATA

SCHÉMA APLIKACÍ

(ZAKRYTÉ PĚSTOVÁNÍ)

Růst semenáčků

Semena

Vzcházení

Výsadba

1. pravý list

3.-4. pravý list

9. pravý list

Kvetení

Formování plodů

Zrání plodů

Použití biologických produktů a hnojiv na rajčatech
Přípravky

Semena

Růst semenáčků
Vzcházení
1. pravý list

Účel

3.-4. pravý list

Technologie provedení

BIOPŘÍPRAVKY
BSka-3 + BFTIM

Houbová a bakteriální infekce, černá bakteriální
skvrnitost, fusariová a fytoﬅorová hniloba, šedá
hniloba

Přímo před setím se semena namáčí na 2 hodiny v roztoku
přípravků

Sviluškovití

Postřik při přítomnosti lézí

Černá noha, kořenové hniloby

Záliv rostlin pod kořen. Před přesazením a 10. den po
přesazení.

3 l + 2 l/ha

Komplex houbových a bakteriálních chorob,
bakteriální rakovina, Fytoﬅorová kořenová hniloba,
čerň, šedá hniloba

Systematicky každých 10 dní stříkat rostliny s roztokem
1000 l/ha

5l/ha

Kořenové hniloby

Systematicky 20 dní se zavlažovací vodou

Háďátka (nematodi)

Systematicky začít ve fázi začátku plodění každých 30 dní,
roztok 2000 l/ha, kapkové zavlažování

10 ml +10 ml/5l
vody

INSEKTIM

5 l/ha (50 ml/10 l)

GEOSTIM + BFTIM

30 ml/m2 + 20 ml/m2
Výsadba

Přípravky

9. Pravý list

Kvetení

BFTIM+BSka-3
Geostim
Insektim

Formování plodů

2-5 l/ha

Zrání plodů

LISTOVÁ VÝŽIVA
Humastar

0,4 l/ha

0,5 l/ha

Zvyšuje produkci

Kořenová i listová výživa
Tekuté minerální NPK hnojivo
pro listovou výživu během vegetace
Tekuté minerální NPK hnojivo
pro listovou výživu během vegetace

Fertil Folium P

2-3 l/ha

2-3 l/ha

Urychluje růst a vývoj rostlin

Fertil Folium K

2-3 l/ha

2-3 l/ha

Urychluje růst a vývoj rostlin
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SCHÉMA APLIKACÍ

BRAMBORY

Posklizňové
zbytky

Ošetření Vzcházení Aktivní růst
hlíz

Zavírání řádků

Butonizace

Kvetení a tvorba hlíz

Zrání hlíz

Příprava na skladování

Režim aplikace biologických produktů a hnojiv na brambory
Do osevu
Přípravek Posklizňové Ošetření Vzcházení
zbytky
hlíz

Aktivní
růst

Zavírání
řádků

a tvorba
Butonizace Kveteníhlíz

Zraní hlíz

Technická
zralost

Příprava na
skladování

Účel

BIOPŘÍPRAVKY
Geostim
BSka-3

2-5 l/ha
2-5 l/t

BFTIM
Insektim

2-5 l/t

2-5 l/ha
2-5 l/ha

2-5 l/ha

2-5 l/t

2-5 l/ha

2-5 l/ha

2-5 l/ha při přítomnosti škůdců

Fuzarióza, Verticillium, čerň, plíseň šedá. Rozklad
posklizňových zbytků.
Fuzarióza, Verticillium, čerň, houbové patogeny,
bakteriózy
Fytoﬅorová kořenová hniloba, Macrosporium,
septorióza, padlí, bakterióza

2-5 l/ha
2-5 l/ha

Mol bramborový, mandelinka bramborová

LISTOVÁ VÝŽIVA
Humastar
Fertil Folium K

1 l/t

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

0,5 l/ha

Výživa huminovými látkami

3 l/ha

3 l/ha

2 l/ha

Tekuté minerální NPK hnojivo pro listovou výživu
během vegetace a výživu mikroorganismů
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SCHÉMA
SCHÉMA APLIKACÍ
APLIKACÍ

Zelený konus

OVOCNÉ STROMY

Plody se svěšují dolů

Plody trčí nahoru

Růst a vývoj plodů

Dozrávání plodů

Režim použití biologických produktů a hnojiv na ovocné stromy
Přípravky

Zelený konus

Plody trčí
nahoru

Plody
se svěšují
dolů

Růst a vývoj
plodů

Dozrávání plodů

VII.

VIII.

Cíl

BIOPŘÍPRAVKY
Orientační
termíny
ošetření

IV. – V.

Fungicid,
insekticid Chemické ošetření
(chemický)

V.

Chemické ošetření

BFTIM

BSka-3

2-5 l /800-1000l
roztoku

VI.

2–5 l/800-1000l
roztoku

Insektim

Humastar
plus

3-5 l/ha

3 -5 l/ha

Oligo Bor

1,5 l/hs

1,5 l/ha

Komplex listových onemocnění a škůdců

5 l /800-1000l
roztoku

5 l /800-1000l
roztoku

Komplex listových chorob

2–5 l/800-1000l
roztoku

2–5 l/800-1000l
roztoku

Komplex listových chorob

5 l /800-1000l
roztoku

5 l /800-1000l
roztoku

Škůdci

3-5 l/ha

3-5 l/ha

Podpora růstu + S, K

1,5 l/ha

Proti deformaci plodů, proti skvrnám v dužnině

Sídlo společnosti:
HUMÁTY s.r.o.; Lesov 149, 360 01 Sadov;
IČ: 241 61 730; DIČ: CZ24161730
www.humaty.cz

Provozovna, sklad:
Počerny 8, 360 17 Karlovy Vary
areál spol. AGROPOL - POČERNY
spol. s.r.o.
Objednávky, vedoucí provozu:
Petr Hruška
Tel.: +420 777 168 572
E-mail: oﬃce@humaty.cz

Poradce pro oblast Čechy
Matěj Přeslička - majitel společnosti
Tel: +420 775 126 345
E-Mail : obchod@humaty.cz

Poradce pro oblast Morava:
Ing. Pavel Kratochvíl
Tel.: +420 774 273 518
E-mail: kratochvil@humaty.cz
Agronom specialista
Ing. Iva Brožíková
Tel.: +420 774 727 258
E-mail: brozikova@humaty.cz

CHRÁNÍME PŮDU PRO DALŠÍ GENERACE

