kondicionér pre rastliny a pôdu

AMALGEROL
PREMIUM
Život v pôde – základ príjmu živín a vysokého výnosu
Pôsobenie na pôdu:
• aktivuje mikrobiálny život v pôde, sedemnásobné zvýšenie mykorhízy a vlásočníc
• stabilizuje tvorbu drobovitej pôdnej štruktúry
• zvyšuje prevzdušnenie pôdy
• znižuje sa spotreba PHM (po 5 rokoch používania) a opotrebenia strojov
• upravuje pH pôdy
• zabraňuje vyplavovaniu živín z pôdy
• urýchľuje rozklad pozberových zvyškov – menej fuzárií atď.

Bez AMALGEROLU PREMIUM: utužená pôda, menší koreňový systém, horší príjem
živín a vody, pôda zle prijíma vodu a vyplavujú sa z nej dôležité živiny

S AMALGEROLOM PREMIUM: stimuluje pôdnu aktivitu, zvyšuje príjem vody a živín
rastlinou, zlepšuje štruktúru pôdy a zvyšuje fixáciu živín v pôde

Pôsobenie na rastlinu:
• pôsobí na tvorbu koreňového systému
• regenerácia porastov po vplyve nepriaznivých
podmienok (chlad, mráz, chemický šok)
• lepší príjem živín a vody – lepšie odolávanie
stresom
• pôsobí ako zmáčadlo pri použití prípravkov
na ochranu rastlín a aplikácii listových hnojív
(zlepšuje ich využitie)
• kompaktnejšie rastlinné pletivá – lepší zdravotný stav!
• zvyšuje kvalitu, zlepšuje skladovateľnosť, chuť
a obsah látok v produktoch rastlinnej výroby!
Amalgerol Premium
kukurica siata, 5 l/ha – štádium 6 listov

s AMALGEROLOM
PREMIUM

bez AMALGEROLU
PREMIUM

Vplyv na využitie organických hnojív
a pozberových zvyškov
Jedným z týchto prípravkov je AMALGEROL
PREMIUM, ktorý je jedinečný svojou multifunkčnosťou. Dokladom jeho kvalít je i to, že slávi už
60 rokov od svojho vzniku. Amalgerol Premium
pôsobí stimulatívne na pôdne mikroorganizmy
a mykorhízu, na ktorých aktivite sú rastliny priamo závislé. Pôsobením dekompozičných mikroorganizmov dochádza k biodegradácii organickej hmoty (pozberové zvyšky, hnoj, močovka
atď.), ale taktiež k fixácii a sprístupneniu dôležitých živín rastlinám. Z tohto je zrejmý i jeho značný význam pri ochrane životného prostredia,
kedy nedochádza k intenzívnemu vzniku a úniku
skleníkových plynov do ovzdušia, ale tiež k vyplavovaniu pre rastlinu cenných živín do spodných vôd.

AMALGEROL PREMIUM zlepšuje pôsobenie:
• ochranných prostriedkov na list až o 25 %
• listových hnojív až o 100 %

AMALGEROL
PREMIUM
Vplyv Amalgerolu na pozberové zvyšky
Pri aplikácii na rastlinné zvyšky predchádzajúcej plodiny, ako napr. pozberové zvyšky, lístie
a pod. AMALGEROL PREMIUM pomáha zvýšiť
rýchlosť ich rozkladu. Rastlinné zvyšky sú často
kontaminované rôznymi patogénmi a rýchlejším
rozkladom sa riziko nákazy nasledujúcich plodín
znižuje.
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Vplyv Amalgerolu na štruktúru pôdy
Drobovitosť pôdnej štruktúry je priamo závislá
od stupňa aerácie, ktorú z veľkej časti ovplyvňuje
mikrobiálne osadenie pôdneho profilu.
variant

hĺbka

CO2 v mg/
100 g pôdy

%

kontrola

0-15 cm
15-30 cm

47,73
40,10

100,0
100,0

Amalgerol
2 l/ha

0-15 cm
15-30 cm

57,61
42,25

120,7
105,4

Amalgerol
4 l/ha

0-15 cm
15-30 cm

61,55
45,37

129,0
113,1

Amalgerol
6 l/ha

0-15 cm
15-30 cm

95,20
53,84

193,5
134,3

Tabuľka č. 1 

prameň: MZLU Brno

Príliš „hustá“ alebo príliš „riedka“ pôda nie je
schopná potrebného hospodárenia s vodou.

Ale prečo sa táto schopnosť hospodáriť s vodou
stráca? Namáhavá úprava pôdy ju robí utuženou,
bezvdušnou. Týmto sa stáva dosiahnuteľnosť
mikroflóry obmedzenou. Mikrobiálne osadenie
pôdy je ale nevyhnutné pre prirodzené fungovanie pôdy.

Ako pomôže Amalgerol Premium?
Odstráni príčinu problémov pôdy. Vďaka svojmu
zloženiu a obsahu olejov sa rozloží na obrovskom povrchu častíc pôdy, zabezpečujúc životné prostredie pre pôdny mikrobiálny život. Jeho
ľahko prijímateľný uhoľnatý obsah (organické
uhľohydráty) mu dáva okamžite získateľnú výživnú látku. Užitočné organizmy pôdy sa takto
dostanú do pozoruhodnej činnosti a začínajú sa
rýchlo rozmnožovať (viď. Graf č. 1)

AMALGEROL
PREMIUM
Meradlom intenzívneho pôdneho života je zvýšená produkcia CO2. CO2 kyprí pôdu, čo zlepšuje
príjem živín, viď Graf č. 2. Pritom sa zvýši teplota
pôdy, čo pomôže aj rovnomernému a rýchlemu
rastu plodín.
Zvýšením dávky alebo intenzity používania
Amalgerolu sa tieto zmeny dajú odsledovať aj
v nižších vrstvách pôdy (viď. Tabuľka č. 1), tým sa
zlepší štruktúra pôdy a príjem živín aj na týchto
úrovniach pôdy.

Pokiaľ pôda dokáže dobre hospodáriť s vodou,
je schopná zrážky udržať aj odviezť, a na základe zásady kapilarity dodávať rastlinám vodu
z nižších pôdnych vrstiev. Pri vhodnom pôdnom
živote sa tvorba živých organizmov zvyšuje, vytvorí sa drobovitá štruktúra. Do prevzdušnenej
pôdy sa vrátia dážďovky, pričom vývoj koreňov
rastlín sa urýchli (viď Obr. č. 1 a Obr. č. 2), čím
zabezpečí lepšiu odolonosť voči stresovým podmienkam.

Vzostup mikrobiálneho osadenia

Nárast príjmu živín
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Graf č. 1 – vzostup žiaduceho mikrobiálneho osadenia
v pôde po jej ošetrení Amalgerolom.  Prameň: MZLU Brno
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Graf č. 2 – nárast príjmu živín a využitie živín z pôdy.

Prameň: MZLU Brno

5 l/ha

Obr.
č. 1

bez AMALGEROLU

Obr. č. 2
s AMALGEROLOM
Vplyv Amalgerolu na tvorbu koreňovej sústavy
Jačmeň jarný, 5 l/ha na začiatku odnožovania

Pôda - základný výrobný prostriedok poľnohospodára

AMALGEROL
PREMIUM
Amalgerol Premium – ošetrujeme príčinu
Čo je mykorhýza? Je dobré keď je toho veľa?
Mykorhýza znamená súžitie húb s koreňmi rastlín
(viď. Obr. č. 3 a Obr. č. 4) Tieto užitočné organizmy
žijú v symbióze s koreňmi rastlín a ako ich predĺžené ramená dokážu zabezpečiť príjem vody a živín z väčšej vzdialenosti. Pre 90 % zelených rastlín
je tento vzťah nevyhnutný. Použitím Amalgerolu
sa množstvo mykorhýzy sedem krát znásobí.

Amalgerol Premium obsahuje v nižších dávkach
také stopové prvky, ktoré už v pôde chýbajú, ale
rastliny ich potrebujú (wolfrám, vanád, selén).
Jeho výťažky z rastlín zase obsahujú hormóny
(auxín, gibberelín), pôsobením ktorých rastliny
začnú rýchlo rásť, lepšie znášajú stresové situácie
a tým aj rastie ich úroda.

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Amalgerol Premium – skúsenosti s používaním prípravku
Jačmeň jarný
5 l/ha na začiatku odnožovania

+10 % navýšenie úrody

5 l/ha

AMALGEROL
PREMIUM
Slnečnica
aplikácia 5 l/ha pred sejbou s následným zapracovaním

Kukurica
aplikácia Amalgerolu v štádiu 6 listov

5 l/ha
+9,7 % navýšenie úrody

+9,2 % navýšenie úrody

Repka ozimná
stresová situácia – porast zasiahnutý nevhodným herbicídom – aplikácia na poškodenú plochu – výnos 2 t/ha
poškodená plocha bez Amalgerolu – 0 t/ha

5 l/ha

AMALGEROL
PREMIUM

Návod na použitie
Ako aplikovať Amalgerol Premium?
• pred sejbou
• na strnisko
• pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín, neodporúčame miešať s hnojivom DAM390
• priamo na plodiny (aj takto sa dostane na pôdu)
• v prípade vplyvu stresových situácií na plodiny (ako
napr. po poškodení ľadovcom, mrazom alebo chemickými prípravkami)
Akokoľvek budeme Amalgerol Premium aplikovať, nikdy
to nebude stratené množstvo, pretože Amalgerol Premium je kondicionér pôdy a rastlín v jednom. Pri aplikácii
na list získame dvojitý efekt, pretože aj v tomto prípade sa
dostane na pôdu a zvyšuje sa príjem živín plodinami.
Odporúčané dávkovanie: 5 l/ha, maximálne aplikovateľné
množstvo je 9-15 l/ha za rok. Prípravok je dobre miešateľný
s prípravkami na ochranu rastlín (okrem DAM390). Pri miešaní s inou chémiou odporúčame spraviť skúšku miešateľnosti. Prípravok neaplikujeme pri intenzívnom slnečnom
žiarení a pri vysokých teplotách!

Odporúčané dávkovanie pre jednotlivé plodiny:
Obilniny ozimné: 5 l/ha na jeseň na začiatku odnožovania, 5l/ha na jar na začiatku steblovania alebo na začiatku
klasenia až tvorby zrna
Repka ozimná: 5 l/ha na jeseň vo fáze 5 listov,
5 l/ha na jar spolu s insekticídom/fungicídom
Kukurica: 5 l/ha vo fáze 4-6 listov, prípadne opakovať
do tvorby kvetenstva.
Cukrová repa: 5 l/ha vo fáze 6 listov, 5 l/ha
vo fáze 10 listov, 5 l/ha spolu s fungicídom
Slnečnica: 5 l/ha s herbicídom alebo s fungicídom,
prípadne opakovať do tvorby kvetenstva
Zemiaky: 5 l/ha pri začiatku tvorby hľúz, opakovať
3x v intervale 10-14 dní
Hrach, fazuľa, sója: 5 l/ha pred kvitnutím
(spolu s insekticídom)

AMALGEROL
PREMIUM
Vinič: 3 l/ha v 4-5 aplikáciach od začiatku kvitnutia
do začiatku nalievania bobúľ. Výsadba: odporúčame
namáčať sadbu v 2,5 % roztoku.
Ovocné stromy: minimálna dávka: 3-5 l/ha v 350-500 l
vody/ha, maximálna dávka: aplikovať 500 ml/100 l
vody. Na 1 ha 1000-1500 l vody. Doba aplikácie:
striekať v 10 dňových intervaloch od fázy ružového
puku až po koniec intenzívneho rastu, obzvlášť
vo fáze predčasného opadu plodov. Je nevyhnutné
dosiahnuť dobré pokrytie všetkých častí stromu,
hlavne rastúcich častí. Výsadba: odporúčame namáčať
sadbu v 2,5 % roztoku.
Bobuľoviny: aplikovať 1l/100 l vody a použiť 700-2000 l
vody/ha. Doba aplikácie: aplikovať tesne pred kvitnutím
a opakovať v 10-14 dňových intervaloch. Ak má byť ovocie použité na ďalšie spracovanie, konzultovať so spracovateľom pred postrekom.
Chmeľ: aplikovať 7-10 l/ha v 1000 l vody/ha. Počas vegetácie zvyšovať množstvo aplikovanej vody. Použiť vyššie
dávky pri väčšej hustote listov.

Zelenina: 3 l/ha, 1 aplikácia 14 dní po výsadbe (sejbe),
opakovať 3-5 krát v 10 dňových intervaloch.
Lúky a pasienky: 5-10 l/ha na 200 l vody/ha. Doba aplikácie: pastviny: aplikovať začiatkom leta. Dobytok držať
mimo ošetrených plôch 3 týždne. Výroba sena: aplikovať
2 týždne pred 1. alebo 2. kosením.
Tráva: aplikovať 1-2 l v min. 100 l vody/1000 m2,
po aplikácii sa odporúča zavlažovať pre zabezpečenie
preniknutia látky ku koreňom. Doba aplikácie: 2-3 dni
po kosení, ošetrenie opakovať každý 4.-6. týždeň.
Záhradníctvo/skleníky: aplikovať v max. 1% koncentrácii
v 10-14 dňových intervaloch.
Škôlky: pred výsadbou mladých jedincov namáčať
korene v 5% roztoku na niekoľko minút pre zabezpečenie
lepšieho zakorenenia.
Rozklad pozberových zvyškov: 5 l/ha tesne pred
zapracovaním do pôdy, alebo 5 l/ha + 20 kg/ha
močoviny 46% N na pozberové zvyšky tesne pred
zapracovaním do pôdy.

Zloženie
rastlinné a éterické oleje, minerálne destiláty, bylinné výťažky, extrakty z morských rias

Využiteľnosť živín v pôde • Vyššia kvalita produkcie
Vyššie výnosy • Lepšia ekonomika

ISAS SK s.r.o.
Štetinova 7, 811 06 Bratislava
Email: isas@isas.sk
Web: www.isas.sk

