
Etiketa/Příbalový leták

AGRO-SORB® Folium
pomocný rostlinný přípravek

Vyrábí: Biopharmacotech Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa ul. Gruszowa 47, 42-215 
Czestochowa, Polsko

tel.: +48 34 366-54-49, info@agro-sorb.com, www.agro-sorb.com

Dodává: VP AGRO, spol. s.r.o., Stehlíkova 977/28, 165 00 Praha 

Číslo rozhodnutí o registraci: 4452

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota

Volné aminokyseliny v % 9,3

Celkové aminokyseliny v % 12,0

Celkový dusík jako N v % 2,1

Bór jako B v % 0,02

Mangan jako Mn v % 0,05

Zinek jako Zn v % 0,07

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, 
rtuť 1, arzen 20, chrom 50.

AGRO-SORB® Folium je kapalný stimulátor růstu obsahující volné aminokyseliny vzniklé 
enzymatickou hydrolýzou živočišných tkání. Je určený na stimulaci růstu a regeneraci rostlin 
po období stresu, zvyšuje počet květů, pupenů a šešulí a také zintenzivňuje fotosyntézu.

Pomocný rostlinný přípravek je vyroben z vedlejších produktů živočišného původu 3. 
kategorie v souladu s nařízením ES 1069/2009.

Rozsah používání, způsob a termíny dávkování:

Stimulátor růstu AGRO-SORB® Folium se používá:

- pěstování polních plodin, ovoce, okrasných rostlin a na trávníky, zejména ve stresových 
podmínkách. Aplikuje se na list formou postřiku.

- přídavek k mořidlům

Ošetření osiva:

http://www.agro-sorb.com/


AGRO-SORB® Folium je mísitelný se všemi běžně používanými přípravky na moření osiv. 
Jeho použití urychlí vzcházení porostů, zvětší objem kořenů a tím zlepší příjem vody a živin.

Plodina Způsob aplikace Dávka na 1 t 
osiva

Poznámka

Obilniny (pšenice, ječmen, žito, 
oves, triticale 

Přídavek k 
mořidlům

2 - 3 litry Celkový objem 6 - 9 
l

Řepka Přídavek k 
mořidlům

9 litrů Celkový objem 13 l/t

Luskoviny (sója, hrách, fazol) Přídavek k 
mořidlům

2 litry Celkový objem 6 - 9 
l/t

Foliární aplikace:

Polní plodiny:

Dávka stimulátoru na jednu aplikaci 1 - 2 litry/ha/200 až 300 l vody

Řepka ozimá: 3 aplikace

1. aplikace na podzim ve fázi 5 – 8 listů, další aplikace na jaře. První na začátku vegetace, 
druhá před kvetením

Řepka jarní:  1 - 2 aplikace, první aplikace ve fázi 5 až 8 listů, druhá před kvetením

Obiloviny ozimé: 3 aplikace, 1. aplikace na podzim ve fázi 3 až 4 listů, 1 - 2 aplikace na jaře,
první ve fázi vegetace, druhá ve fázi metání před kvetením

Obiloviny jarní: 1 - 2 aplikace, první ve fázi odnožování rostlin, druhá ve fázi metání před 
kvetením

Kukuřice, slunečnice: 1 - 2 aplikace od fáze 4 až 6 listů až do fáze, kdy rostliny dosáhnou 
výšky znemožňující aplikace postřiku

Brambory: 1 - 3 aplikace, první ve fázi vytvoření 50 % natě, druhá před květem a třetí po 
odkvětu

Cukrová řepa: 1 - 3 aplikace, první ve fázi 6 listů, další po 14 dnech

Zelenina: 1 – 2 l/ha/200-300 l vody

Rajčata, paprika, lilek: 1 - 2 aplikace na počátku a v průběhu kvetení, další při vzniku 
stresových podmínek

Okurky: 1 - 2 aplikace v období kvetení

Kořenová zelenina: v období intenzivního růstu



Košťálová zelenina: ve fáze tvorby hlávek anebo růžice

Cibuloviny: 1 - 2 aplikace ve fázi tvorby cibulí 

Ovoce: dávka na jednu aplikaci 1 - 2 litry/ha ve 300 až 800 l vody, 3 - 4 postřiky na začátku 
kvetení, 2 - 3 týdny po kvetení, další při vzniku stresových podmínek.

Okrasné rostliny:

Záhonové a balkónové rostliny: doporučená koncentrace 0,5 - 1,0 % (50 - 100 ml/10 litrů 
vody). Používejte jednorázově formou postřiku po ujmutí rostlin (2 týdny po vysazení) a při 
vzniku stresových podmínek. 

Trávníky: Doporučená koncentrace 0,5 - 1,0 % (50 - 100 ml/10 litrů vody) 

Postřik trávníku provádějte na začátku vegetace a 2 - 3krát po sečení nebo při vzniku 
stresových podmínek. 

Způsob přípravy postřikové tekutiny: 

Odměřené množství nalijte do zásobníku postřikovače částečně naplněného vodou (se
zapnutým míchadlem), doplňte vodou na potřebné množství a důkladně smíchejte. 
Prázdný obal vypláchněte třikrát vodou a splašky nalijte do zásobníku postřikovače s 
postřikovou tekutinou. Po práci přístroj důkladně umyjte. 

Další zásady při používání:

1. Použití na orné půdě, ke které nemají přístup hospodářská zvířata, je při zapravení do 
půdy bez dalších omezení.

2. Použití na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata (pastviny, louky se sklizní 
produkce ke krmení hospodářských zvířat, porosty na orné půdě určené ke krmení 
hospodářských zvířat a podobně) podléhá oznámení ÚKZÚZ. 

3. Po uplynutí nejméně 21 dní od posledního data použití lze využít půdu k pastvě nebo 
použít rostlinný porost ke krmení hospodářských zvířat pouze se souhlasem ÚKZÚZ.

4. ÚKZÚZ může období zákazu pastvy nebo použití produkce ke krmení stanovené v bodě 3 
(21 dní) prodloužit z důvodu zdraví lidí a zvířat.

5. V případě, že bylo hnojivo použito na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata nebo
se sklizní produkce ke krmení, je nutné do evidence použitých hnojiv zaznamenat údaj o 
množství použitého hnojiva, datu a místě použití a navíc je požadováno zaznamenání data od
kdy byla ÚKZÚZ povolena pastva hospodářských zvířat nebo sklizeň produkce ke krmení.

POZNÁMKA 

AGRO-SORB
® 

Folium se může používat společně s prostředky na ochranu rostlin. Stimulátor
růstu je obvykle kompatibilní s většinou běžně používaných prostředků na ochranu rostlin a 
hnojiv. Vyhýbejte se vysoce zásaditým směsím. Budete-li mít pochybnosti, předem 



zkontrolujte směs. Doporučuje se dodržovat všeobecné zásady pro používání agrochemikálií.
Zejména zásadu nutného okamžitého použití směsi po přípravě postřikové tekutiny a její 
neponechání v zásobníku postřikovače po postřiku. 

Zásady bezpečnosti: 

Zabraňte náhodnému požití. Při používání dodržujte zásady bezpečnosti, zabraňte zasažení 
kůže a očí. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Při zasažení očí přípravkem je 
vypláchněte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem. Používejte ochranné brýle, 
rukavice a oděv. Zabraňte proniknutí do kanalizací / povrchových vod / spodních vod. 

Skladování:

Skladujte při teplotě 0°C až +30°C v těsně uzavřených originálních obalech na suchém místě.

Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od dětí, zvířat a potravin. 

Výrobek se dodává balený. Objem balení:

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby 

Datum výroby: Číslo výrobní šarže:
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