
Ochrana rastlín proti mrazu
Prípravok s obsahom draslíka, bóru a molybdénu zvyšujúci odolnosť proti mrazu a hubovým 

chorobám. Draselný výživový prípravok s mikroživinami výrazne vplýva na priebeh 

fotosyntetických procesov v rastlinách a taktiež ovplyvňuje metabolizmus cukrov. Zasahuje aj 

do metabolizmu dusíka a tvorby bielkovín v rastlinách. V tomto prípade tzv. protimrazové 

bielkoviny.

Vysoký obsah draslíka v hnojive aktivuje rôzne druhy enzýmov a tiež koordinuje osmotický tlak 

v bunkách. tzv. protimrazová ochrana. 

Biologická ochrana rastlín proti mrazom, 

ktorá zvyšuje odolnosť rastlín proti mrazu o 5-7°C

Organické BIO hnojivo z hnedých morských rias so silným biostimulačným a protistresovým 

účinkom, obsahujúce vysokú koncentráciu organických živín, vitamínov, aminokyselín a 

bioaktívnych látok s unikátnymi účinkami. Obsahuje prírodné živiny, 70 minerálov, 17 

aminokyselín, 4 prírodné stimulátory rastu a ďalšie bioaktívne látky. Podporuje vývin 

koreňového systému, zvyšuje úrodu a jej kvalitu, posilňuje imunitný systém rastlín, zvyšuje 

odolnosť voči suchu, chladu a mrazu, predlžuje skladovateľnosť po zbere, obsahuje antitoxíny 

na obranu rastlín pred baktériami, vírusmi a na odpudenie hmyzu. Okrem množstva iných 

prírodných látok obsahuje Betainy - zvyšujúce obsah chlorofylu, Polyfenoly - regulujúce 

osmotický tlak, aktivujúce a chrániace sériu enzýmov, Laminarín polysacharid - zväčšujúci 

hrúbku bunkovej steny, Kyselina abcisová - inhibítor rastu, Polyamín - látka s hormonálnym 

účinkom. Tzv. antimrazové zložky. Prírodné hnojivá z morských rias sú veľmi efektívne v 

zvyšovaní hladiny cukrov, ktoré sú veľmi dôležité pre vyššiu odolnosť rastlín voči mrazu. 

Prírodná ochrana zvyšujúca odolnosť voči mrazu až o 5°C a zlepšujúca prezimovanie porastu.

Rootmost je prírodný koreňový stimulátor na báze morských rias bohatý na bioaktívne látky, 

ktoré výrazne stimulujú tvorbu koreňového systému a jemného koreňového vlásnenia. Vďaka 

zloženiu z morských rias má identické vlastnosti pri ochrane proti mrazom ako prípravok ALGA 

600. Aplikácia aj postrekom na list.

Kvapalne organominerálne hnojivo vyrobené na základe prírodnej organicko minerálnej 

suroviny – jazerného sapropelu, ktorý sa počas niekoľkých tisícročí tvorí v dnových vrstvách z 

odumretých rastlín, živých organizmov, minerálnych komponentov a mikroelementov. Humíny 

získané z neho sú desiatky a stovky krát viac aktívnejšie ako zo všetkých ostatných známych 

zdrojov. Zvyšuje výnosy poľnohospodárskych plodín, posilňuje imunitu rastlín voči škodcom a 

extrémnym teplotám. Jeho základnými životodarnými komponentami sú predovšetkým bohaté 

zoskupenia humínov a fulvokyselín, vitamíny a minerály. Výsledkami vplyvu humínov na základe 

sapropelu je, že podstatne narastá odolnosť voči mrazu. To sa týka tak zeleniny ako i ovocných 

drevín a vinohradov. Vedzte, že ak postriekate ovocné stromy v štádiu kvitnutia humínovým 

preparátom, tak ste ochránili zdravie vašich obľúbencov od katastrofálnych dôsledkov jarných 

mrazov.

Biologický výživový prípravok s vysokou koncentráciou L - aminokyselín rastlinného pôvodu.

Používa sa na prekonanie následkov stresových podmienok.

V prípade, že sú vaše rastliny poškodené (mrazom, ľadovec, požer škodcami, fytotoxicitou...) 

dosiahnete použitím Tecamin Max-u výbornú regeneráciu listovej plochy.

Použitie: poškodenie porastov vplyvom nepriaznivých klimatických pomerov (ľadovec, mráz, 

sucho), poškodenie porastov vplyvom nepriaznivých agrotechnických opatrení (pesticídy, 

výživa), poškodenie porastov zverou.


