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Kwasy humusowe ze względu na dobroczynne oddziaływanie
na glebę, a przez to równocześnie na rośliny, określane są „czarnym złotem”. Wpływają m.in. na poprawę i utrwalenie struktur
powietrznych gleby. Wpływa to korzystnie na gleby piaszczyste
(zwiększa zwięzłość) oraz na gleby ciężkie (powoduje rozluźnienie
i napowietrzanie). Odpowiadają za to w głównej mierze zawarte
w preparacie kwasy fulwowe, dzięki którym nawet bardzo wilgotna
gleba zachowuje gruzełkowatą strukturę. Stosowanie preparatu Agrimax zwiększa także pobieranie innych makroelementów
oraz mikroelementów: boru, miedzi, manganu, molibdenu, cynku
(składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego rozwoju
każdej rośliny). Dlatego Agrimax stanowi znakomite połączenie
z nawozami Agrisol — naszymi koncentratami mikroelementowymi.
Dawkowanie dolistne/Rodzaj uprawy

AGRIMAX

Pierwsza pomoc dla Twoich roślin
Koncentrat czystych aminokwasów roślinnych, regenerator roślin
na bazie alg morskich oraz substancji humusowych 50%/50%
Skład:
Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum (brunatnice) zawiera:
» L-aminokwasy — pełne spektrum działania: lanina, arginina,
cysteina, fenyloalanina, glicyna, histydyna, izoleucyna, kwas
asparaginowy, kwas glutaminowy, leucyna, lizyna, metionina,
prolina, seryna, treonina, tryptofan, tyrozyna, walina
» substancje aktywne: kwas alginowy, jod, mannitol (oligosacharyd), poliaminy, laminarynę, gibereliny, fitohormony.
Substancje humusowe („czarne złoto”) najnowszej generacji pochodzące z przetworzonej ligniny:
» sole kwasu huminowego 80—85% (dezaktywują szkodliwe
substancje)
» kwasy fulwowe 15—20% (zwiększają m.in. zatrzymywanie
jonów w kompleksie sorpcyjnym we wszystkich rodzajach gleb,
co poprawia dostępność składników mineralnych dla roślin).
Zastosowanie preparatu powoduje:
» szybką regenerację uszkodzonych roślin
» znaczący przyrost zarówno części naziemnej rośliny, jak i systemu korzeniowego — głównie korzeni bocznych i włośnikowych,
bezpośrednio odpowiedzialnych za zaopatrzenie roślin w wodę̨i składniki pokarmowe.
Ekstrakt z alg morskich, dodatkowo wspierany przez działanie kwasów humusowych, pozytywnie i kompleksowo wpływa na rozwój
roślin. Aminokwasy są materiałem budulcowym wszystkich białek.
Zawarte fizjologicznie aktywne substancje zwiększają̨ pobieranie
składników pokarmowych przez rośliny. Dzieje się tak dzięki stymulacji aktywności enzymów biorących udział w procesie odżywiania
roślin. Poprzez przyspieszony podział komórek, następuje szybki
wzrost. Aktywatory działając jako katalizatory procesów biologicznych, stymulują wzrost korzeni oraz zwiększają naturalną odporność
roślin. Poprawiają wydajność fotosyntezy, pozytywnie wpływają na
zawartość chlorofilu w liściach, zwiększają zdolność kiełkowania
nasion i ich żywotność, pomagają eliminować chlorozę spowodowaną brakiem żelaza. Zawarty mannitol aktywuje proces asymilacji
azotu, poprawę metabolizmu a w konsekwencji wzrost akumulacji
azotu — głównego elementu czynnika kształtującego plon.
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Agrimax można używać w kombinacji z nawozami mineralnymi,
stymulatorami wzrostu albo fungicydami. Dzięki temu redukuje się
skutki stresu wywołanego zabiegiem, równocześnie zwiększając
efektywność wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych.
Uwaga!
Przygotowując ciecz roboczą, Agrimax należy dodać w pierwszej
kolejności — szczególnie stosując łącznie z preparatami zakwaszającymi wodę.
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Dawkowanie

Faza
Dawka
rozwojowa
l/ha
BBCH

Faza 2-6 liści

12-16

Faza 7 liści ‒
początek wzrostu źdźbła

17-31

Wydłużenie pędu ‒
początek rozwoju wiechy

32-51

Rozwój liści ‒ jesień

14-18

Rozwój pędów bocznych
po ruszeniu wegetacji

21-36

Do początku kwitnienia

50-61

Faza 4-8 liści

14-18

Początek zakrywania
międzyrzędzi

19-31

Liście zakrywają 20-50%
powierzchni gleby

32-35

Rozwój liści ‒ krzewienie

13-19

Ruszanie wegetacji

29-32

Strzelanie w źdźbło

30-49

Rozwój liści ‒ krzewienie

13-32

Strzelanie w źdźbło

30-49

Rozwinięty 3 liść

13-18

Wzrost części nadziemnej

21-35

Do początku kwitnienia

40-50

1,0

1,2
1,0

1,0

1,0

1,0

składniki nawozowe w swoistych „kieszeniach”, tzw. przestrzeniach
międzypakietowych. Przy kontakcie z rośliną dawkowanie zachodzi długo i wydajnie, co wydłuża dostępność mikroskładników.
Higroskopijność preparatu powoduje, że trudno wysycha, łatwo
pęcznieje, zachowując w obu przypadkach dużą̨ przyczepność
do liści, dzięki czemu jest trudny do zmycia podczas deszczu.
INFO
Obalamy opinię, że stosowanie mikroelementów w formie
chelatów jest znacznie lepsze
niż w formie soli!

Sole

Chelaty

Sole dziś - skuteczne dolistne
dostarczanie mikroelementów
Agrisol — kompleksowe nawozy mikroelementowe oparte na hydrofilowych związkach krzemu. Łączą skuteczność nawozów na bazie
soli nieorganicznych (niemal całkowitą przyswajalność) z łatwością
i bezpieczeństwem stosowania nawozów chelatowych.
Stosowane m.in. w uprawach kukurydzy, rzepaku, buraków
cukrowych, zbóż oraz ziemniaków.
Agrisol natychmiast po zastosowaniu dostarcza roślinom składniki odżywcze w proporcjach odpowiadających wymaganiom
pokarmowym. Nawóz charakteryzuje się bardzo dużą koncentracją mikroskładników. Zawarte proporcje i innowacyjna formuła
powodują, że po zastosowaniu rośliny są odporne na mróz, suszę, i choroby. Dzięki użytej technologii (sole mikroelementowe
w bezpiecznej osłonie żelowej), preparat może być stosowany
niezależnie od temperatury otoczenia, co ma szczególne znaczenie
jesienią i wczesną wiosną. Oryginalny i innowacyjny skład oraz
formulacja nawozu powoduje bardzo wysoką wchłanialność składników do liści oraz prawie całkowite wykorzystanie ich przez roślinę.
Dzięki formie żelu, nawóz działa długo niezależnie od warunków
pogodowych (jak plaster nikotynowy na skórę). W preparacie
zastosowano dwie innowacyjne formuły. Po pierwsze mechanizm,
który odpowiada za pobudzenie rośliny do odruchów obronnych,
przez zwiększenie zdolności do gromadzenia wody i składników
odżywczych pochodzących z preparatu. Zastosowano również̇
innowacyjną technologię — hydrożele na bazie krzemu zamykające
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Sole
Przenikają do rośliny mało selektywnym szlakiem wodnym.
Jony mikroelementów, jako bardzo małe cząsteczki przedostają się natychmiast najszybszymi szlakami metabolicznymi.

Zawartość składników całkowicie przyswajalnych przez roślinę g/l
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Burak cukrowy

13,2

26,4

52,8
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Zboża

1,32

33

52,8

0,26

46,2

171

Soja i strączkowe

5,28

19,8

46,2

0,26

52,8

151

Ziemniaki

5,28

19,8

59,4

0,26

46,2

171
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Kukurydza

Chelaty
Przenikają do rośliny selektywnym szlakiem lipofilowym. Szybkość przenikania chelatów zależy od wielkości cząsteczek.
4–krotny wzrost wielkości cząsteczek powoduje 1000–krotny
spadek przenikania.
Najpopularniejsze chelaty stosowane w nawozach mikroelementowych nie są biodegradowalne. W glebie przyłączają metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów, arsen) powodując
zanieczyszczenie środowiska.

oraz delikatności. Preparat zawiera bezpieczne kwasy organiczne,
surfaktanty, które nie blokują działania fungicydów, oraz naturalne
aktywatory pobierania składników cieczy roboczej. W sposób
niestandardowy połączono synergicznie działające substancje
powierzchniowo czynne. Składniki są tak dobrane, aby korzystnie
wpływać na rozkład na liściu i przyczepność oraz napięcie powierzchniowe. Równocześnie ograniczono niekorzystne pienienie.
Dlatego rekomendujemy użycie preparatu Agrikomplex, będącego
równocześnie kondycjonerem cieczy oraz adiuwantem rolniczym.
Fakty potwierdzone badaniami
Według badań wykonanych w Zakładzie Technologii i Procesów
Chemicznych Politechniki Wrocławskiej, zastosowanie 0,1% dodatku Agrikomplex do wody bardzo twardej spowodowało wzrost
powierzchni styku kropli z podłożem symulującym powierzchnię
liścia o blisko 250%.

Kondycjoner cieczy roboczej w zabiegach
ochrony i pielęgnacji roślin.
Ze złotem kwasów fulwowych. 9 w 1.
Agrikomplex reguluje pH cieczy roboczej, dezaktywuje metale
ciężkie, zmniejsza napięcie powierzchniowe, nadaje właściwości buforujące, zwiększa rozpuszczalność́ substancji aktywnych,
zwiększa przyczepność́do liści, wspomaga wchłanianie, ogranicza
wysychanie, działa antystresowo.
Preparat Agrikomplex całkowicie i oszczędnie rozwiązuje
problem negatywnego wpływu złej jakości wody na skuteczność
działania składników aktywnych cieczy roboczej. W nowatorski
sposób wykorzystano zdolności kwasów fulwowych, tak aby
maksymalizowały skuteczność kondycjonowania cieczy roboczej.
Optymalnie skonfigurowano składniki w celu maksymalnej ochrony

Dawkowanie
1 litr na 1000 litrów wody, obniża odczyn pH do 4,5–5,1. W przypadku stosowania boru do oprysków, należy dostosować ilość
preparatu Agrikomplex na podstawie pomiaru pH-metrem.
INFO
Wpływ dodatku 0,1% Agrikomplex na napięcie powierzchniowe wody – cieczy roboczej (woda b. twarda, pH = 7,4)

Bez dodatku
preparatu Agrikomplex

KONTAKT Z NAMI

Z dodatkiem 0,1%
preparatu Agrikomplex

