LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ
firemní sdělení

Novinky firmy AMAGRO pro začínající sezonu
Produty firmy AMAGRO jsou již velmi dobře známé celé
řadě klientů a více či méně jsou spojovány pouze s názvem
Lignohumát a různými koncentracemi super čistých huminových látek. To se od nové sezony radikálně mění, neboť naše
firma uvádí na trh celou řadu výrobků na bázi Lignohumátu,
jež rozšíří možnosti aplikací. Naším cílem již od roku 2003,
kdy byl zaregistrován v ČR první Lignohumát, bylo zajistit,
aby měli pěstitelé možnost zajistit si přítomnost Lignohumátu
v jakémkoli agrotechnickém zásahu.
Firma AMAGRO je v rámci evropského trhu možná jedinou firmou, jež prodává čisté huminové látky (tedy nikoli
pouze komplexy huminových látek a dalších účinných látek),
a proto si Lignohumáty velmi rychle našly cestu do jakýchkoli
plodin. Základními produkty jsou především dvě modifikace,
a to práškový Lignohumát AM a tekutý Lignohumát MAX.

Zatímco v případě Lignohumátu MAX se jedná o 20% komplex
huminových látek, práškový Lignohumát AM je v podstatě
100% čistý huminový přípravek obohacený stopovým množstvím EDTA mikroelementů. Je to právě variabilita našich
přípravků, která si získává stálé více příznivců? Nenutíme totiž
uživatele k nákupu látek na něž není zvyklý, umožňujeme
mu modifikovat své postupy za pomoci Lignohumátu na
vyšší stupeň péče.
Naše huminové přípravky mohou být používány prakticky po celou sezonu – od podpory regenerací na jaře po
aplikace během letních přísušků, a to především s fungicidy
a listovou výživou.
Efekt našich čistých huminových látek je neoddiskutovatelný – zlepšení zdravotního stavu porostu, zlepšení imunity
rostlin vůči onemocněním, ochrana proti přísuškům, zasolení,
předávkování herbicidy a další. Protože si naši
klienti zvykli aplikovat Lignohumát ve směsích
s dalšími účinnými látkami, rozšiřuje naše firma
na základě četných žádostí klientů své portfoVýrobce a distributor
lio. Po sedmi letech na trhu přichází s celou
huminových přípravků,
řadou přípravků a hnojiv, na něž si naši klienti
hnojiv a stimulátorů
zcela určitě velmi rychle zvyknou. Sezona 2012
růstu na jejich bázi
již bude ve znamení nových produktů, jejichž
vývoj trval posledních několik let, všechny
nejvyšší čistota a koncentrace
výrobky byly testovány ve vlastním fytotronu
huminových látek
a také na vlastních pokusných pozemcích na
výrobky pro profesionální i hobby trh
zemědělských plodinách. Dovolte mi nyní tyto
kombinace nejkvalitnějších humátů
a špičkové výživy
novinky v krátkosti představit:

univerzální použití pro všechny kultury
výhodný poměr cena/efekt

HAP
0,25 - 12 - 52
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Ligno SUPER NPK – novinka sezony
2011. Tekuté listové hnojivo NPK 7,5-8-6 s přídavkem syntetických fytohormonů (kyselina
indolyloctová) a 2 % Lignohumátu. Jedná se
o osvědčenou kombinaci živin, mikroelementů,
fytohormonů a biologicky aktivních látek. Vysoký obsah živin hovoří jasně ve prospěch dobré
ekonomiky aplikací. Hnojivo bylo oceněno na
výstavě Země Živitelka 2010 Zlatým klasem a již
první rok na trhu si našlo cestu k farmářům,
zelinářům, do skleníků a do dalších oblastí
zemědělství.
Ligno AKTIVÁTOR – je práškový stimulátor růstu rostlin, homogenní směs huminových
látek a extraktu z hnědé mořské řasy. Huminové látky jsou zastoupeny Lignohumátem
draselným. Ligno AKTIVÁTOR má příznivý
a komplexní vliv na rostliny (stimuluje zakořeňování, působí pozitivně na průběh fotosyntézy, stimuluje růst). Druhým komponentem
stimulátoru Ligno AKTIVÁTOR je extrakt
z mořské řasy rodu Ascophyllum nodosum.
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rozhledy
firemní sdělení

Kromě huminových látek tedy výrobek obsahuje
i řadu přírodních aminokyselin, olgopeptidů a auxinů
obsažených v mořské řase. V této souvislosti výrobek
disponuje protistresovým účinkem k suchu, chladu,
zasolení a snižuje možnost onemocnění rostlin, a tím
zlepšuje zdravostní stav porostu. Ligno AKTIVÁTOR
podporuje rasantně tvorbu bočního kořenového vlášení
a indukuje tvorbu postranních větví.

...proto, aby Vaše cukrová řepa
efektivněji zhodnotila
všechny investice a splnila
Vaše očekávání!

VITALIC je pokročilý rostlinný stimulátor ve formě
vodoumísitelného kapalného koncentrátu, určený ke
zvýšení výnosu a kvality rostlinné produkce. VITALIC
působí pozitivně na pohyb plasmy v buňkách rostlin,
do nichž proniká i díky přítomnosti solí huminových
kyselin a fulvových kyselin obsažených v Lignohumátu.
Draselný komplex těchto látek (nitrofenolátů draselných a Lignohumátu) se projevuje lepším zakořeňováním, zlepšeným příjmem živin a zintenzivněním růstu
rostliny. Aplikace před květem zásadně ovlivňuje klíčení
pylových zrn, má pozitivní vliv na násadu plodů, semen
a jejich lepší vyzrávání. Přípravek VITALIC napomáhá
rostlinám překonávat stres např. při předávkování pesticidy, poškození mrazem, mechanických poškozeních
apod. Naše firma je první firmou na trhu, jež uvádí do
prodeje všem sedlákům důvěrně známé nitrofenoláty –
ale v draselné podobě. Efekt těchto látek je samozřejmě
umocněn osvědčeným nosičem – Lignohumátem.
HAP 0,25-12-52, tedy Humatizovaný Amonium
Phosphate – je granulované hnojivo s vysokým obsahem
živin – dusíku (12 %) a fosforu (52 %). HAP 0,25-12-52
obsahuje 0,25 % Lignohumátu – huminového superkoncentrátu s vysokým obsahem fulvokyselin (min. 50 %
v sušině), což vede k snižování dávek hnojení při současném zachování či zlepšení efektu. HAP 0,25-12-52
se doporučuje aplikovat k podzimnímu hnojení fosforem. Protože je dobře rozpustné ve vodě, je doporučováno i k regeneračnímu hnojení, zvláště na
půdách s vysokou zásobou draslíku, nebo se používá
k výrobě směsných hnojiv. HAP 0,25-12-52 disponuje
díky přítomnosti Lignohumátu v hnojivu zvýšeným
příjmem živin a jejich využitelností. Lignohumát slouží
kromě jiného i jako náhradní zdroj dostupného uklíku,
který snadno podléhá mikrobiálnímu rozkladu, a proto
je využíván půdními mikroorganismy jako zdroj energie.
Množství mikrobiálně využitelného uhlíku zastoupeného Lignohumátem vytváří optimální podmínky
pro biochemické transformace v půdě a přímo se tak
podílí na výživě rostlin. Toto hnojivo bude dostupné
na podzim 2012.
Všechny výrobky jsou již registrovány a HAP je
do registrací připravován. Ceny všech našich výrobků
jsou více než přijatelné, a to zcela určitě přesvědčí
i mnoho dalších klientů o správnosti vybrat si právě
naše stimulátory.
Lubomír Rákos
ředitel firmy AMAGRO
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Složení: 13 % N, 5 % P2O5, 8% K2O,
FERTIACTYL® komplex (Zeatin, Glycin betain,
huminové kyseliny, fulvokyseliny)

Základem vysokého
v
výnosu
cukrové řepy
je vyrovnaný porost!
TIMAC AGRO CZECH s.r.o.
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