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FULVAGRA® 25 je bioaktívny prípravok na báze fulvokyselín podporujúci rast.
Fulvokyseliny stimulujú vývoj koreňov a metabolizmus rastlín a zvyšujú odolnosť 
rastlín voči abiotickému stresu. Pôsobia ako prirodzené chelátory, mobilizujú živiny 
v pôde, zlepšujú ich dostupnosť a príjem rastlinou. Kvôli malej veľkosti molekúl 
môžu byť fulvokyseliny prijímané rastlinami cez povrch listov a cez korene. Môže 
sa kombinovať s hnojivom alebo pesticídmi. (Odporúča sa predmiešavací test).

BENEFITY APLIKÁCIE:

•	 Zvyšuje klíčivosť semien a podporuje vývoj koreňov,
•	 Pôsobí ako prírodné komplexotvorné činidlo a zvyšuje účinnosť využitia hnojív v pôde a podporuje príjem živín 

rastlinami,
•	 Stimuluje silný vývoj koreňov,
•	 Zvyšuje úrodu a zlepšuje kvalitu rastlín,
•	 Zvyšuje kapacitu výmeny katiónov (CEC) v pôde,
•	 Jednoduchá manipulácia, dobrá technická kompatibilita a miešateľnosť s inými prísadami,
•	 Stimuluje enzymatickú aktivitu a zvyšuje vlastnú obranyschopnosť rastliny proti abiotickým stresovým faktorom,
•	 Podporuje zber a transport mikroživín obsiahnutých v listových hnojivách,
•	 Pôsobí ako antioxidant proti voľným radikálom a tým zabraňuje poškodeniu buniek. 

ODPORÚČANÉ APLIKÁCIE:

Pôda 30 – 50 l/ha rozdelená do niekoľkých aplikácií 
( 5 – 10 l/ha) počas vegetácie

Listová aplikácia 0,5 l/100 l vody každé dva týždne počas vegetačného obdobia

Substráty 0,3 – 0,5 l/m3

Osivo 0,5 % alebo 500 ml/100 kg osiva ako morenie podľa hmotnosti 
tisíc zŕn (T.G.W.)

Hydropónia 10 – 20 ml/1000 L živného roztoku počas kultivačného cyklu

Ide o štandardné odporúčania, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vlastností pôdy, pestovanej plodiny a miestnych systémových podmienok.

ZLOŽENIE:

Celkový obsah humínových kyselín 18 % Organické látky  20 – 21 %
  humínové kyseliny 1 % pH - hodnota                                                               8
  fulvovokyseliny 17 % Sodík (Na)  3 – 3,5 %
Sušina  23 – 25 % Hustota  1,10 kg/l
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OBLASTI POUŽITIA 

•	 poľnohospodárstvo
•	 produkcia zeleniny
•	 produkcia ovocia
•	 kultivácia substrátu
•	 trávnik a terénne úpravy
•	 ošetrenie osiva


