
POPIS PRÍPRAVKU:  

FIX-H + N® sa skladá z dvoch zlo!iek: FIX-H a  FIX-N. 
Ka!dá zlo!ka prípravku obsahuje in" druh baktérií, ktoré 
kolonizujú rhizosféru a vytvárajú s kore#mi kukurice vo$nú 
symbiózu. Baktérie zais%ujú rastlinám lep&í príjem !ivín a 
zárove# via!u vzdu&n" dusík do pôdy. 'al&ími prínosmi je 
ochrana pred hubov"mi chorobami a produkcia rastlinn"ch 
hormónov (cytokinínov), ktoré podporujú rast plodiny.

Ka!dá zlo!ka prípravku sa zú(ast#uje podpory rastu a 
ochrany kukurice v rôznych smeroch. V sú(innosti sa obe 
zlo!ky podie$ajú na nav"&ení v"nosu ako u zrnovej, tak 

silá!nej kukurice. Preukázate$né rozdiely medzi o&etren"mi a 
kontroln"mi plochami sú merate$né pri porovnaní hmotnosti 
zrna, rovnako ako (erstvej aj suchej biomasy rastlín. Prínosy 
prípravku mo!no zhrnú% do nieko$k"ch bodov:

•	Tvorba	rastlinných	hormónov	v	rizosfére,

•	Viazanie	vzdušného	dusíka,

•	Sprístupnenie	živín	z	pôdy,

•	Úprava	pôdneho	pH.

PRINCÍP PÔSOBENIA:  

Zlo!ka FIX-H

•	 Chráni	 koreň	 proti	 hubovým	 chorobám	 (Fusarium,	
Colletotrichum i.) a vytlá(a z pôdy )al&ie patogénne huby, 
ktoré ohrozujú následné plodiny (Sclerotinia, Verticillium a 
i.).

•	 Napomáha	 balansovať	 pH	 v	 okolí	 koreňov.	 Baktérie	
produkujú enz"m 4-hydroxyacetofenon monooxygenázami, 
ktor" prevádza piceol, NADPH, H + a O2 na 4-hydroxyfenyl 
acetát, NADP + and H2O. Po(as tejto reakcie sú 

FIX-H+ N®

FIX-H + N® je biologick" prípravok ur#en" k 
o$etreniu kukurice zrnovej i%silá!nej. Ú&INNÁ LÁTKA:

Prípravok na báze dvoch druhov baktérií  v 
tekutom médiu

BALENIE:
10 l bandaska
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spotrebované vo$né vodíkové ióny (H +), ktoré ovplyv#ujú 
kyslos% pôd. V&eobecne platí, !e (ím kyslej&ie je pôda, t"m 
v"raznej&í prírastok pH mô!eme o(akáva%.

•	Vďaka	symbióze	baktérií	a	rastliny	dochádza	k	zlepšeniu	
priameho príjmu !ivín. Baktérie )alej rozkladajú organické 
zlú(eniny aj zlo!itej&ie anorganické molekuly (neprístupné 
!iviny).

Zlo!ka FIX-N

•	Baktéria	viaže	za	anaeróbnych	podmienok	vzdušný	dusík.	
Hoci sa jedná o energeticky náro(nú reakciu, sú baktérie 
schopné za predpokladu anaeróbnych podmienkach a 
dostatku organickej hmoty v pôde naviaza% 15-40 kg N / 
ha.

•	Baktérie	produkujú	rastlinné	hormóny	cytokiníny.	Rastlina	
má v)aka tomu zaisten" prísun cytokinínov z pôdy a &etrí 
energiu potrebnú na ich tvorbu; zárove# sa t"m zvy&uje 
koncentrácia hormónov v rastlinn"ch pletivách.

PODMIENKY PRE APLIKÁCIU:  

Formulácia prípravku priná&a vä(&iu odolnos% baktérií na 
slnku. Napriek tomu sa odporú(a aplikova% za obla(ného 
po(asia alebo nave(er. Aby sa bunky dostali ku kore#om, 
prípravok by mal by% aplikovan" do vlhkej pôdy. Ideálne 
podmienky sú pred da!)om, po(as neho alebo po da!di.

Baktérie v prípravku pochádzajú z na&ich klimatick"ch 
podmienok a dobre zná&ajú &iroké rozpätie teplôt.

Dávkovanie

Obe zlo!ky prípravku sa mie&ajú a! v tanku pred vlastnou 
aplikáciou.

Aplika#ná dávka: FIX-H  0,5 + FIX-N 0,5 l / ha .
Mno!stvo vody: 200-600 l / ha, pod$a vlhkostn"ch 
podmienok pôdy.

Termín aplikácie

Prípravok sa odporú(a aplikova% s* PRE a* ePOST 
herbicídnymi prípravkami na ochranu kukurice. Nie sú 
známe !iadne obmedzenia s kombináciami herbicídov 
ur(en"ch do kukurice.

Pôsobenie FIX-H na Fusarium. Rovnako ako 
v pôde, tak i kontrolovan"ch podmienkach 
sa medzi mycéliom fuzária a aplikovanou 
baktériou tvorí vidite$ná ochranná zóna. 
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