
Prípravok Účinná látka Spôsob účinku dávka čakacia lehota v 
dňoch

ENERGY MAGNICUR propamocarb, fosetyl systémový 3 ml / 1 m2 AT

TRIFENDER huba Trichoderma asperellum biologický / systémový 5-10 g / 10l vody 0
CHITOPRON 5% chitosan hydrochlorid biologický / systémový 50 ml / 10l vody 0

FLORALON ŠTART 10 g / 10l vody 0

SOFTGUARD 2,5-5 g 0

ALGA 600 10-20 ml 0

Použitie prípravkov Softguard a Alga 600: Prípravky je ideálne aplikovať v kombinácii obidvoch, v jednom postreku obidva prípravky. Prípravky je možné aplikovať so všetkými vyššie uvedenými prípravkami. 
Aplikáciou prípravkou Softguard a Alga 600 znížite potrebu aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, nakoľko sa Vám zvyši prirodzená obranyschopnosť rastlín voči chorobám a škodcom. Rastliny budú zároveň 
výnimočne vitálne a zdravé. Po výsadbe budú omnoho lepšie znášať zmeny počasia (sucho, mokro, mráz). Pôde a rastlinám dodáte látky, ktoré sa pred stáročiami nachádzali prirodzene v zemi (zachované a 
znovu najdenév morských riasach a v ulitách kôrovcov), a rastliny si ich vedeli sami čerpať, preto boli aj bez tak v dnešnej dobe nutného používania prípravkov na ochranu a výživu rastlín schopné odolávať 
chorobám a škodcom. Tieto látky sa intenzívnou poľnohospodárskou výrobou za posledne desaťročia z pôdy vyčerpali, samozrejme zvyšil sa počet chorôb a škodcov, napriek tomu aplikáciou prípravkou Softguard 
a Alga 600 urobite pre Vaše rastliny to najlepšie čo môžete.

Zvýšenie imunity, obranyschopnosti a vitality - doplnok k ochrane a výžive s výnimočným účinkom
chitosan oligosacharid

Poznámka: Extrakt z krabích a krevetích ulít. Vytvára prevenciu a ochranu proti hubovým, bakteriálnym a vírusovým chorobám. Aktivuje a posilňuje imunitný systém rastlín a stimuluje tvorbu antibiotických látok. 
Zvyšuje klíčivosť. Zálievka: aplikovať 2 - 3 krát v dávke 10 - 20ml do 10l vody na 100m2 Postrek na listy: aplikovať 2 - 3 krát v dávke 10 - 17ml do 10l vody na 100m2. 

morské riasy, minerály, aminokyseliny, prírodné stimulátory, bioaktívne látky

Poznámka: ALGA 600 je 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. Oficiálne certifikované ako „organický produkt“ inštitútom IMO. Obsahuje prírodné živiny, 70 minerálov, 17 aminokyselín, 4 prírodné stimulátory rastu a ďalšie bioaktívne 
látky. Podporuje vývin koreňového systému, posilňuje imunitný systém rastlín, zvyšuje odolnosť voči suchu, chladu a mrazu, obsahuje antitoxíny na obranu rastlín pred baktériami, vírusmi a na odpudenie hmyzu. 
Obsahuje prírodné rastové hormóny ako auxímy, giberelíny, cytokiníny a iné účinné látky. Zlepšuje rast listov a Green Efekt – pre zelenú farbu listov. Postrek na listy: aplikovať 2 - 4 krát v sezóne, množstvo 2,5 - 
5g rozmiešať v 10L vody a aplikovať na plochu 100m2. Zálievka: aplikovať 2 - 3 krát v sezóne,  množstvo 15 - 20g rozmiešať v 10L vody a aplikovať na plochu 100m2

Sadenice (planty) - ochrana a výživa

Poznámka:  vodorozpustné hnojivo na aplikáciu zálievkou, určené na výživu všetkých rastlín formou hnojivej závlahy do fázy kvitnutia, vhodné na prihnojovanie priesad, sadeníc a na zlepšenie nasadzovania 
pukov a plodov, stimuluje rast koreňového systému. Je úplne rozpustné vo vode. Obsahuje všetky rastlinné živiny potrebné k plnohodnotnému zakoreneniu, rastu, nasadeniu kvetných pukov a kvitnutiu. 
Zabezpečuje rovnomerný rast koreňového systému, nadzemnej časti rastlín a nasaďovanie kvetných pukov vďaka vyváženému pomeru živín. Rastliny sú menej náchylné na choroby z dôvodu komplexného 
zastúpenia všetkých živín. Má minimálny vplyv na zasoľovanie pôdy alebo použitého substrátu, neobsahuje balastné látky. Istotne Vás zaskočí prekvapivými výsledkami!

Výživa (potraviny pre rastliny)

Poznámka: aplikácia zálievkou, prípravok s preventívnym aj kuratívnym (liečebným) účinkom, určený k hubeniu pôdnych a listových chorôb v zelenine a okrasných rastlinách, zároveň aj proti padaniu klíčiacich 
rastlín, nekróze koreňov, chorobe stoniek a nadzemných častí rastlín. Je prijímaný cez dobre prevlhčený substrát pomocou koreňov rastlín a systémovo transportovaný do ostatných častí rastliny, pri nadzemných 
častiach rastlín zaisťuje ochranu nedrevnatých stoniek a listov. V závislosti na spôsobe aplikácie, vlastnostiach substrátu a rozsahu infekcie je doba účinnosti 3-8 týždňov. K prímu nadzemný časťami rastlín 
dochádza už behom 30 minút po aplikácii. Vyznačuje sa dlhodobým účinkom. Veľmi dobre chráni mladé časti rastlín.

Poznámka: aplikácia zálievkou, proti padaniu klíčiacich rastlín, vyklíčené mladé rastlinky zalievajte každých 7-14 dní kombináciou prípravkov Trifender a Chitopron.  Trifender chráni jemné citlivé korienky pred 
hubovými chorobami, ktoré spôsobujú padanie vzchádzajúcich rastlín, vďaka symbióze medzi hubou Trichoderma asperellum a koreňmi mladých rastlín. Je to užitočná huba, ktorá nevytvára toxíny a potláča rast 
škodlivých húb (Fusaruim, Aspergillus, Penicillium). Chitopron zase zvyšuje odolnosť rastlín voči baktériovým vírusovým a hubovým chorobám, čím stimuluje vývin koreňov. Táto zálievka zabezpečí rýchlejší a 
zdravší vývoj rastlín.

Vypestujte si zdravé a silné sadenice

dusík, fosfor, draslík, horčík, síra, železo, mangán, zinok, bór, meď, molybdén


