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Agrostim Nitrofenol - rost-

linný stimulátor s antistre-

sovým účinkem

Pro regeneraci porostů naše spo-
lečnost doporučuje aplikovat 
rostlinný stimulátor Agrostim Nit-
rofenol, který obsahuje směs nitro-
fenolátů. Ošetření se v  řepce pro-
vádí v dávce 0,2  l/ha brzy na  jaře 
obvykle v  kombinaci s  insektici-
dem proti krytonoscům nebo 
s  kapalným hnojivem DAM 390. 
V  této době Agrostim Nitrofenol 
urychluje obnovení růstu po pře-
zimování, omezuje stres z chladu 
a podporuje tvorbu větví, násadu 
květů a  šešulí. Rovněž v  ozimých 
obilninách se použití tohoto sti-
mulátoru osvědčilo aplikovat brzy 
na jaře do konce odnožování, kdy 
významně podporuje tvorbu ko-
řenů a  urychluje nástup porostu 
do plné vegetace. Příjem nitrofe-
nolátů probíhá nezávisle na  tep-
lotě (i  za  nižších teplot) na  rozdíl 
od  látek na bázi auxinů a regene-
račních listových hnojiv, které vy-
žadují vyšší teploty.

Agrostim Tria - rostlinný 

stimulátor s novou účinnou 

látkou je bezpečný pro včely

Agrostim Tria je rostlinný stimulá-
tor na bázi zcela nové účinné látky 
1-triacontanol. Tato látka je zce-
la přírodního původu a přirozeně 
se vyskytuje v rostlinách (kutikula 
vojtěšky) a ve včelím vosku. Vyzna-
čuje se jedinečným mechanizmem 
účinnosti, jeho příjem a transport 
v  rostlině není ovlivňován tep-
lotou a  je ho možné tedy použit 
za nízkých i vysokých teplot, aniž 
by docházelo ke  snižování účin-

nosti či nežádoucímu působení 
na rostliny. V případě triacontano-
lu se nejedná o rostlinný hormon 
a  jeho použití není přísně vázáno 
na určitou růstovou fázi rostliny. To 
umožňuje jeho aplikaci prakticky 
ve  všech růstových fázích plodi-
ny bez rizika poškození. Z hlediska 
načasování aplikace se tedy jed-
ná o  bezpečný stimulátor. Použi-
tí Agrostimu Tria je doprovázeno 
protistresovými efekty, zvyšuje se 
výkon fotosyntézy a  aktivita ně-
kterých enzymů v rostlině, zvyšuje 
se buněčná propustnost, dělení 
buněk, zadržování vody v  rostli-
nách, odolnost proti chorobám 
a  škůdcům, podporuje se klíčení 
pylových zrn, zpevňování pletiv 
a má další pozitivní efekty na me-
tabolizmus rostliny a  zvyšování 
přirozené imunity. Z  praktického 
hlediska je nejvýhodnější jeho 
použití před stresem nebo krátce 
po  projevení se stresových pod-
mínek během vegetace zpravidla 
společně s  přípravky na  ochranu 
rostlin nebo listovými hnojivy, pří-
padně s  hnojivem DAM  390. Ag-
rostim Tria má širokou registraci 
prakticky do  všech polních plo-
din i trvalých kultur při jednotném 
dávkování 0,1  l/ha. Rovněž počet 
aplikací za  vegetaci není z  biolo-
gického hlediska limitován, při-
čemž jsou nejvýhodnější aplika-

ce v době, kdy se vytvářejí hlavní 
výnosové prvky nebo kvalitativní 
ukazatele v rostlinách.

Protože Agrostim Tria nachá-
zí uplatnění i při společné aplika-
ci s  fungicidy do květu řepky, byly 
provedeny ve Výzkumném ústavu 
včelařském DOL zkoušky na určení 
toxicity směsí Agrostim Tria 0,1 l/ha 
+ Agrovital 0,07% + Amistar Xtra 
1,0 l/ha/Pictor 0,5 l/ha/Prosaro 250 
EC 0,75  l/ha. Na základě protoko-
lu o zkouškách číslo 1251/2016 je 
možno konstatovat, že při dodrže-
ní dávkování jsou směsi přípravků 

v uvedených kombinacích a kon-

centracích netoxické pro včely.

Agrostim Tria a Agrovital 

podporuje obranyschopnost 

rostlin a zvyšuje účinnost 

fungicidů

Ve  studiích byl zkoumán účinek 
1-triacontanolu na hladinu obran-
ných hormonů jako jsou kyselina 
abscisová (ABA) a kyselina jasmo-
nová (JA) a  vliv na  rostlinný růst, 

obsah živin a aminokyselin v ple-
tivech. Aplikace 1-triacontanolu 
významně zvýšila obsah těchto 
kyselin v rostlinách i v době inten-
zivního růstu a zvýšila rovněž ob-
sah živin a aminokyselin v rostlin-
ných částech. Zdroj: Yoon-Ha Kim, 
Division of Plant Sciences, Universi-
ty of Missouri, Columbia, MO 65211, 
USA, Plant Physiology and Bioche-
mistry, Volume 99, February 2016, 
Pages 118–125. Rostlina napadená 
patogenem spouští sofistikované 
obranné reakce. Její buňky rozpo-
znají přítomnost patogena a vyšlou 
signál pomocí rostlinných hormo-
nů (fytohormonů). Nejčastěji to 
bývá kyselina salicylová a kyselina 

jasmonová. První se účastní obra-
ny proti biotrofním patogenům, 
druhá proti patogenům nekrotrof-
ním. Působení obou je protichůd-
né (antagonistické). Přesto existu-
jí důkazy, že obě fytohormonální 
dráhy mohou být aktivovány sou-
časně. Nové detailní studie ukazují, 
že při napadení patogenem jsou 
místa působení obou fytohormo-

nů striktně lokalizovaná časově, ale 
hlavně místně. Kyselina salicylová 
se vyskytuje v blízkosti místa napa-
dení, kyselina jasmonová je přítom-
na až za prstencem působení kyse-
liny salicylové. Tato lokalizace může 
být důmyslným řešením, které zvy-
šuje šance rostlin na přežití i při na-
padení různorodými patogeny. 
Zdroj: Betsuyaku S. et al., Plant Cell 
Physiol. 59, 8, 2018/1, Tsuda K., Plant 
Cell Physiol. 59, 3, 2018/1

Zajímavých výsledků je dosaho-
váno při přidávání Agrostimu Tria 
v  dávce 0,1  l/ha společně s  Ag-
rovitalem 0,07  % k  aplikovaným 
moderním fungicidům, kdy ve sle-
dovaných pokusech je dosaho-
váno významně vyšší míry účin-
nosti proti houbovým chorobám 
oproti samostatné aplikaci fungi-
cidů. V přiložených grafech je pa-
trný efekt těchto přídavných látek 
na zvýšení celkové míry účinnosti 
směsi oproti samostatně použitým 
přípravkům. Zatímco Agrostim Tria 
významně podporuje přirozenou 

imunitu rostliny (zvýšení obsa-
hu kyseliny abscisové a  jasmono-
vé), tak Agrovital ve směsi chrání 

účinné látky proti úletu, skapá-
vání i  negativnímu vlivu prostře-
dí, výsledkem je výrazné navýšení 
účinnosti až o 15–20 %.

Agrostim Nitrofenol/

Agrostim Tria s fungicidem 

Prosaro 250 EC 

- výhodné balíčky

Také v  letošním roce připravila 
společnost AgroProtec s.r.o. vý-

hodnou nabídku stimulátorů Ag-
rostim Nitrofenol a  Agrostim Tria 
v  balíčku s  fungicidem Prosaro 
250 EC. Tento balíček obsahuje 
5  l stimulátoru Agrostim Nitrofe-
nol nebo 2 l stimulátoru Agrostim 
Tria a 20  l fungicidu, což předsta-
vuje výhodné ošetření na cca 20–
25 ha. Společná aplikace Agrosti-
mů s  fungicidem Prosaro 250  EC 
umožňuje kvalitní ochranu zá-
kladních plodin, jako jsou obilni-
ny, řepka, hořčice, slunečnice, mák 
či kukuřice, proti všem význam-
ným houbovým chorobám a  zá-
roveň díky stimulátorům účinnou 
ochranu jednotlivých plodin proti 
stresovým vlivům v  době vege-
tace a  s  výrazným zpevňovacím 
efektem na rostlinná pletiva, který 
vede k posílení obranyschopnosti 
plodin proti chorobám a škůdcům.

Stimulátory řady Agrostim jsou 
mísitelné se všemi herbicidy, fun-
gicidy, insekticidy, akaricidy, růs-
tovými regulátory a  listovými 
hnojivy nebo s  kapalným hnoji-
vem DAM 390. Při aplikaci v  plo-
dinách s  hůře smáčitelnými listy 
(např. řepka, mák, hrách, zeleni-
na atd.) nebo pokud se očekává 
déšť do  3 hodin, či za  suchého 
počasí s vysokými teplotami, kdy 
hrozí zasychání aplikační kapaliny 
na  povrchu rostlin, nebo hrozí-li 
nebezpečí úletu, doporučujeme 
do  postřiku přidat multifunkční 
pomocnou látku Agrovital v kon-
centraci 0,07%.



Jarní stimulace pro úspěšný start 
vegetace a podpora přirozené 
obranyschopnosti rostlin
Ing. Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o.

S končící zimou přichází pro 

agronoma období plánová-

ní prvních zásahů v ochraně 

plodin proti škodlivým činite-

lům. Zpravidla prvním opat-

řením v časném jaře se stává 

ošetření řepky na  podporu 

regenerace.

Graf 1: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení účinnosti 

fungicidů v pšenici, Adexar Plus - 2017, Priaxor - 2018–2019

(Zdroj: Ditana 2017–2019)
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Adexar Plus / Priaxor, BBCH 37–39, 1,25 / 1,0 l/ha
Osiris, BBCH 61–63, 1,5 l/ha 

Adexar Plus / Priaxor + Agrostim Tria, BBCH 37–39, 1,25 / 1,0 l/ha + 0,1 l/ha
Osiris + Agrostim Tria, BBCH 61–63, 1,5 l/ha + 0,1 l/ha

Adexar Plus / Priaxor + Agrostim Tria + Agrovital, BBCH 37–39, 
1,25 / 1,0 l/ha + 0,1 l/ha + 0,07 %
Osiris + Agrostim Tria + Agrovital, BBCH 61–63, 1,5 l/ha + 0,1 l/ha + 0,07 %

Graf 2: Vliv Agrovitalu a Agrostimu Tria na zvýšení účinnosti 

fungicidů v pšenici, Boogie Xpro - 2017, Variano Xpro - 2018–2019

(Zdroj: Ditana 2017–2019)
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Boogie Xpro / Variano Xpro + Agrostim Tria, BBCH 35–37, 1,2 / 1,0 l/ha + 0,1 l/ha
Prosaro + Agrostim Tria, BBCH 45–51, 0,75 l/ha + 0,1 l/ha

Boogie Xpro / Variano Xpro, + Agrostim Tria + Agrovital, BBCH 35–37,
1,2 / 1,0 l/ha + 0,1 l/ha + 0,07 %
Prosaro + Agrostim Tria + Agrovital, BBCH 45–51, 0,75 l/ha + 0,1 l/ha + 0,07 %
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 Proč Agrostim Tria zvyšuje účinnost fungicidů?

Protože 1-triacontanol zvyšuje obsah kyseliny jasmonové (JA) v rostlinách. 

Výhody použití Agrovitalu 

•   působí jako silné, ale šetrné smáčedlo - snižuje povrchové napětí
•   chrání přípravky před smyvem deštěm
•   chrání přípravky před odparem
•   podporuje účinnost systémových přípravků, zejména fungicidů
•   snížení úletu postřiku je registrováno (omezuje tvorbu mlhy)
•   nezpůsobuje fytotoxicitu

Multifunkční 
     pomocná látka

Vhodný do aplikací zejména s fungicidy 
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