
OPTIMALIZACE FOTOSYNTÉZY

Optimální rùst a vývoj rostlin díky redukci úèinku stresù 

Vysoká absorpce sluneèní energie

Posiluje vývoj koøenù

Situace

Požadavek 

Øešení

Hlavní pøínosy

Více energie pro jaøiny

Pøípravek Algomel PUSH posiluje vývoj koøenového vlášení, což zvyšuje schopnost rostlin pøijímat vodu a živiny. Pro 

pøemìnu energie a vegetativní rùst je nutný mangan. Aplikace tohoto prvku na listy významnì podpoøí poèáteèní rùst, 

což rostliny stimuluje bìhem celého jejich rùstu a vývoje. Biostimulátory cílenì extrahované ze tøí druhù moøských øas 

jsou zdrojem pohotové energie pro mladé rostliny. Pøírodní fytohormony v nich obsažené optimalizují fyziologické 

procesy v rostlinách a v raných rùstových fázích to mimo jiné zabezpeèuje intenzivnìjší transport energie za úèelem 

tvorby generativních orgánù . Výsledkem pak je vitálnìjší porost, který zajistí vyšší výnos plodin, aniž by byla snížena 

kvalita finální produkce.

Na zaèátku vegetace

Po vzejití porostù jarních obilnin, kukuøice, sluneènice i cukrovky je hlavním úkolem dostat 

rostliny do kondice umožòující pøekonání všech abiotických i biotických stresù. V jarním 

období je dostatek sluneèního svitu, ale èasto ubývá pùdní vláhy.

Úèinné složky listového biostimulátoru ALGOMEL PUSH pomáhají rostlinám tuto situaci 

pøeklenout a navíc vybalancují procesy rozhodující o zachování a dalším vývoji 

generativních orgánù rostlin.

Zvìtšení listové plochy v jarním období

Listy jsou solární panely rostlin. Zvìtšení listové plochy  co nejdøíve po vzejití napomáhá 

posílení koøenové soustavy a zabezpeèuje vyšší využití genetického potenciálu rostlin. 

Úkolem je zachytit a pøemìnit energii a živiny s cílem podpoøit rùst. Dynamický vývoj rostlin 

od prvních rùstových fází bude pro rostliny pøínosem pro celou dobu jejich vegetace.

Generování energie

Aplikace pøípravku Algomel PUSH s postemergentními herbicidy pomùže rostlinì lépe 

pøekonat chemický stres. Algomel PUSH posiluje vývoj koøenového vlášení, což zvyšuje 

celkovou schopnost rostlin pøijímat vodu a živiny. Pro ukládání a pøemìnu energie i 

vegetativní rùst je nutný mangan. Aplikace tohoto prvku na listy v kombinaci s osmotickou 

energií snadno a výraznì  podpoøí poèáteèní rùst. Toto je základní pøedpoklad vysokých 

výnosù a dobré kvality produktù.



Vlastnosti

Úèinek pøípravku Algomel PUSH

Posílení koøenù a poèáteèního rùstu 
rostlin
Provozní pokusy s pøípravkem Algomel PUSH 
v Normandii (Francie) v roce 2015 prokázaly 
zøetelné rozdíly ve vývoji rostlin i klasù 
ve srovnání s kontrolními plochami.

> Kapalné EC hnojivo na bázi manganu
> Mangan rozpustný ve vodì
> Oxid sírový

Vzhled:  nahnìdlá tekutina
pH:   2,5
Hustota: 1,3 g/cm

Typické hodnoty (na základì pomìru vah)

3

Mn 7,5?% (97,5?g Mn/litr)
SO

3
 13,0?% (169 g SO /litr)

3

Algomel PUSH obsahuje pøírodní 
biostimulaèní látky extrahované z moøských
øas k podpoøe fyziologických procesù 
v rostlinách a zvýšení imunity rostlin
vùèi biotickým i abiotickým stresùm.

Aplikace: 1–2 l/ha v 80 až 500?l postøikové kapaliny.

Doporuèená doba použití: 1–2 aplikace na zaèátku 
vegetativního stadia rostlin na dostateènou plochu 
listù z dùvodu dostateèné absorpce. 

Obecné stadium rùstu u polních plodin: 
BBCH 16–20

Dvì aplikace zcela postaèí.

Klíèovým faktorem úspìchu pìstebních technologií zemìdìlských plodin je základní zlepšení kvality pùdy 
a výživy rostlin. Polní kultury rostou jinak než rostliny v jejich pøirozeném prostøedí, kde není hlavním cílem 
vysoká produkce. Pøi pìstování plodin na velkých výmìrách formou monokultur nelze zabránit stresùm 
a chorobám. Souèasná praxe se soustøeïuje na škùdce a patogeny zpùsobující choroby. Pøitom však 
dochází k obrovskému vedlejšímu poškození již tak silnì snížené biodiverzity. Proto se naše spoleènost 
OLMIX GROUP snaží co nejvíce podpoøit pøirozenou odolnost rostlin. Èiní tak dotací energetických 
stavebních blokù a mikroživin. Tento program zajiš�uje navíc k základním postupùm zlepšování kvality pùdy 
a hnojení i optimalizaci rùstu a vývoje rostlin prostøednictvím listových aplikací produktù se stimulaèními 
a specifickými úèinky.

4x 5litrové kanystry v kartónové krabici

Zpùsob použití

Optimalizace výnosù a kvality produkce

Balení

Kontaktujte náš obchodní tým:
Ing. Ivan Petrtýl, +420 739 058 762, ipetrtyl@prp-technologies.cz 

Ing. František Václavík, +420 602 550 748, fvaclavik@prp-technologies.cz
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