
 

Biostimulátory 

Vitalroot  je aktivátor růstu a vývoje kořenového systému s obsahem filtrátu z řas a minerálních látek. 

Asahi je regulátor růstu a vývoje určený ke stimulaci výnosu. 

Quick Humin Forte je organominerální kapalné hnojivo s obsahem humínových kyselin z leonarditu, makro- a mikroprvků. 

Aplikace Vitalroot 

Plodina Dávka l/ha Termín aplikace Benefit 

Řepka 

olejka 
1,0 

na podzim ve fázi 4-6 listů nebo na jaře na 

začátku vegetačního období 

vyšší HTZ 

vyšší výnos 

Obilniny 1,0 od fáze 2-3 listů do konce odnožování podpora odnožování a vyrovnanost porostu 

Kukuřice 1,0 od fáze 4-6 listů posílení rozvoje kořenového systému 

Cukrovka 1,0 od fáze 6-8 listů 
vyrovnané bulvy 

vyšší výnos 

Mák 1,0 od fáze 6-8 listů 
zvýšení počtu makovic 

vyšší výnos 

 

Možné aplikační kombinace 

Možnost použití ve spojení s fungicidy, regulátory růstu (tebuconazole, metconazole a další látky ze skupiny triazolů), a 

graminicidy v případě aplikace proti výdrolu obilí. 

Vhodná kombinace cca. kolem 6 listů řepky je s přípravkem Starpro 0,6 l/ha (tebuconazole 430), nebo Artina 0,8 l/ha 

(metconazole). Pro řešení trávovitých plevelů v řepce tank-mix s přípravkem CENTURION (clethodim). 

Aplikace Asahi 

 

 

Plodina 

Účel 

použití 

dávka l/ha 

Počet 

aplikací OL Termín aplikace 
  

  Přípravku Vody    

Řepka olejka 

stimulace  

výnosu 

0,6 300 2x 30 BBCH 31-69 

Pšenice 

ozimá 0,6 300 2x 54 BBCH 21-45 

Jarní ječmen 0,6 300 2x 28 BBCH 21-29; BBCH 31 

Cukrovka 0,6 
dle 

technologie 2x 15 BBCH 16-39 

Kukuřice 0,6 300 2x 60 BBCH 14-65 

Mák setý 
stimulace 

růstu 

0,6 150-400 2x 30 
BBCH 12-30 nebo 5-7 dní po aplikaci 

herbicidu 

0,6 200-600 2x 30 BBCH 51-61 

Chmel  

otáčivý 

stimulace  

výnosu 

0,5 1000-2500 4x 28 od fáze dlouživého růstu 

      

Brambor  0,5 300 4x 21 BBCH 31-69; interval 7 dní 



 

 

Aplikační tabulka Quick Humin Forte 

Plodina 
Aplikační  

rozmezí 

Nejoptimálnější termín aplikace 

v BBCH v systému dalších  

technologických zásahů 
Účinek Výsledek 

Ozimá  

pšenice 
BBCH 13 - 49 

BBCH 30   

Asahi 0,6 + CCC 0,5-1,5  l/ha následně 

BBCH 32 – 37 

Quick  (+ např. trinexapak-ethyl,…) 

zvýšení vitality 

zlepšení kondice 

podpora kořenové 

soustavy 

zlepšení příjmu dusíku 

vyšší hustota porostu 

vyšší počet zrn v klasech 

vyšší výnos vyšší HTZ 

Jarní  

ječmen 
BBCH 13 - 49 

BBCH 29 

Vitalroot + herbicid 

nebo Vitalroot + Talius 

následně 

 BBCH 32   

Quick (+ např. trinexapak-ethyl,…) 

Aplikaci lze opakovat 2x v odstupu  10 

– 14 dní 

zvýšení vitality 

zlepšení kondice 

podpora kořenové 

soustavy 

zlepšení příjmu dusíku 

vyšší počet odnoží vyšší 

počet klasů/ m2 vyšší 

počet zrn v klasech vyšší 

výnos vyšší HTZ 

Řepka  

olejka 
BBCH 14 - 49 

BBCH 19-30 

prodlužovací růst 

 Quick (+ např. insekticid proti   

krytonoscům,…) 

antistresové působení 

podpora vitality 

zlepšení zdravotního 

stavu 

vyšší výnos 

vyšší HTZ 

Cukrovka BBCH  16 - 49 

Červen-srpen 

Quick + bor (+ fungicid) 

Lze i opakovaně 2x 

zlepšení celkové kondice 

vyšší odolnost k suchu 

zvýšení vitality 

vyšší výnos vyšší 

cukernatost nižší PCM 

– lepší zpracovatelnost 

 (doporučení jsou podložena 6-letými výsledky maloparcelkových pokusů spol. DITANA ) 


