Zvyšuje
odolnosť plodín
proti hubovým
a bakteriálnym
chorobám

Pozitívne
vplýva na výšku
a kvalitu úrody

Zvyšuje
toleranciu
rastlín k
nepriaznivým
podmienkam

FERTISILINN

Listové hnojivo sobsahom kremíka a
mikroelementov ľahko prijateľných rastlinami

FERTISILINN

Listové hnojivo s obsahom kremíka a mikroelementov ľahko prijateľných rastlinami

Fertisilinn je unikátne listové hnojivo obsahujúce kremík (Si) vo forme kyseliny ortokremičitej,
ktorá je ľahko a rýchlo absorbovaná rastlinami.
Hnojivo je doplnené mikroelementami: bór (B),
meď (Cu), molybdén (Mo) a zinok (Zn). Kremík
obsiahnutý v hnojive priaznivo ovplyvňuje vývoj
a úrodu rastlín, stimuluje produkciu chlorofylu,
zintenzívňuje fotosyntézu a transport asimilá-

tov, znižuje náchylnosť na infekcie hubových a
bakteriálnych chorôb. Kremík tiež znižuje účinky abiotických stresov, ako je napríklad sucho.
Mikroelementy obsiahnuté v hnojive znižujú
výživový deficit a pozitívne vplývajú na fyziologické procesy rastlín.

Zloženie
Kyselina
ortokremičitá

Bór

Meď

Molybdén

Zinok

Si(OH)4

B

Cu

0,3%

1%

Mo

Zn

0,2%

0,6%

2,5%

Główne zalety Krzemianu
Hlavné prínosy Fertisilinnu
• Zvyšuje toleranciu rastlín k nepriaznivým podmienkam rastu
• Podporuje fyziologické procesy rastlín
• Posilňuje prirodzenú odolnosť plodín
• Obmedzuje toxicitu hliníka, mangánu a železa v kyslom prostredí
• Zvyšuje zisk z pestovania vďaka vyšším výnosom a lepšej kvalite

Čo odlišuje Fertisilinn?
Inovatívne zloženie hnojiva s obsahom kyseliny ortokremičitej, teda
kremík vo forme, ktorá je úplne dostupná a rýchlo absorbovaná

Dostępnerastlinami.
opakowania
Kremík v iných formách, vrátane oxidu kremičitého (SiO )
2

je absorbovaný rastlinami v minimálnej miere.

1L

						

5L

Plodina

IŚĆ

Obilniny
Ozimná repka
Kukurica
Cukrová repa

ŚĆ
Zemiaky
DYGA
Sója, hrach

Aplikácia

RZEŃ

LIST

Termín aplikácie

EFEKT:

Počet
aplikácií

Stymuluje wytwrzanie

Jeseň: od fázy troch listov do konca jesennejchlorofilu
vegetácie i intensyfikuje
1

Jar: do fázy klasenia
1
fotosyntezę
Jeseň: od fázy 4 listov do konca jesennej vegetácie
1
Jar: od začiatku vegetácie do začiatku kvitnutia
1
Od fázy 2 listov do fázy 8 listov
1
Od fázy 4 listov do fázy začiatku zakrývania
1-3
medziriadkov. Poslednú aplikáciu je možné vykonať
mesiac pred zberom
Od fázy rozvinutého 3 listu do fázy zakrytia Ogranicza transpirację
1-3
– parowanie wody
medziriadkov, Poslednú aplikáciu je možné vykonať
z powierzchni rośliny
mesiac pred zberom
Od fázy 2 listov do fázy 8 listov
1-2

ÚČINOK

Dávka
Szybszy wzr
l/ha

większa biom

0,5-0,8i mniejsza w

0,5-0,8na niskie nas
0,5-0,8(niedoświetl
0,5-0,8
0,5-0,8
0,5-0,8

0,5-0,8Uodparnia r

na suszę

0,5-0,8

EFEKT

Powoduje silifikację
Zabezpiecz
endodermy
Rýchlejší rast rastlín,wnikaniem
– wytworzenie väčšia biomasa a
Stimuluje produkciu
i pasożytów
menšia citlivosť na
chlorofylu a zosilňuje
sa
się cienkiej
fotosyntéza
slabé slnečné svetlo korzeniową
powłoki krzemowej
(podexpozícia)

LIST A
STONKA

ŚĆ
DYGA

LON

DZIAŁANIE:

Tabuľka dávkovania

Obmedzuje transpiráciu
- odparovanie vody z
povrchu rastliny

Zvyšuje odolnosť rastlín
voči suchu

Uzupełnia niedobory
pokarmowe

KOREŇ

LIST A
STONKA

ÚRODA

ÓRKA RASTLINNÁ
NA / LIŚĆBUNKA

Spôsobuje silifikáciu
endodermu – vytvára
tenký kremíkový povlak

Lepszy wigo

Chráni pred patogénmi
a parazitmi cez koreň

Stymuluje wytwarzanie
asymilatów-cukrów
Dopĺňa deficit
prvkov
Lepšia vitalita rastlín
i przyspiesza ich
Wyższy plon
przemieszczanie do owoców,
jakości
korzeni spichrzowych i innych
organów zapasowych roślin
Stimuluje produkciu

asimilátov-cukrov
a urýchľuje ich transport
do zásobných orgánov

Vyššia úroda s vyššou
kvalitou

Poprawny p
Pogrubia i usztywnia
Zvýšenie odolnosti czyni ją bard
ściany komórkowe
oraz
Spevnenie bunkovej
raslín
voči vonkajšímna patogen
aktywizuje syntezę
steny
patogénom, zlepšujewłaściwości
tkanki mechanicznej
vlastnosti pri skladovaní.
przechowal

Vizuálny efekt aplikácie prípravku Fertisilinn v sóji a slnečnici.

        
         

  

   

     






































































  

 

 













































Ing. Jozef Michňa jozef.michna@belbaplus.sk +421 905 644 103
Ing. Michaela Baštáková michaela.bastakova@belbaplus.sk +421 918 735 904
Ing. Jana Jančová jana.jancova@belbaplus.sk +421 918 642 829
Ing. Ján Kanda jan.kanda@belbaplus.sk +421 903 584 567



