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AGRO-SORB
® 

L-Amino + 

Přírodní aminokyseliny 

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, tel.: +42 220 950 350, 
obchod@vpagro.cz, www.vpagro.cz 

Evidenční číslo vzájemného uznání: V538 

 

Výrobek obsahující přírodní, biologicky aktivní volné l-α (levotočivé) aminokyseliny vzniklé 
enzymatickou hydrolýzou, určené k aplikaci na list a ke kořenům pomocí zavlažovacích 
systémů. Je použitelný ve všech polních plodinách, zelenině, ovocných sadech včetně 
bobulovin, pod krytem anebo volně v konvenčním a ekologickém zemědělství. 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Vlastnost Hodnota 

Volné aminokyseliny min. 5 % (52 g/l) 

Celkové aminokyseliny min. 10 % 

Dusík N 2,0 % 

Obsah organického uhlíku (Corg.) 4 % 

Obsah organických látek v sušině  65 % 

Forma Kapalný roztok 

 

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

Rozsah a způsob použití: 

AGRO-SORB® L Amino+ Přírodní aminokyseliny obsahuje aktivní přírodní volné l-α 
aminokyseliny. určený na použití v polních plodinách, zelenině, ovocných sadech včetně 
pěstování bobulového ovoce. Používá se formou postřiku na listy nebo prostřednictvím 
zavlažovacích systémů. 

Hnojivo obsahuje vedlejší produkty živočišného původu (materiály kategorie 3) zpracovaných 
podle nařízení ES č. 1069/2009. 

Hnojivo nedávat spásat hospodářským zvířatům, neaplikovat na poživatelné části rostlin a 
nepoužívat plodiny jako rostlinná krmiva alespoň 21 dní po aplikaci. 

Polní plodiny: 

Řepka ozimá: celkem 3 aplikace: 1 aplikace na podzim ve fázi 5 - 8 listů, další na jaře. První 
z nich na počátku vegetace, druhá před květem, případně dodatkově po vzniku stresových 

http://www.agro-sorb.com/
http://www.vpagro.cz/
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podmínek. Dávka hnojiva na 1. aplikaci 1-2 l/ha v množství vody 200-300 l/ha.  

Řepka jarní: 1-2 aplikace, první ve fázi 5 – 8 listů, druhá před květem, případně dodatkově 
po vzniku stresových podmínek.  Dávka hnojiva na 1. aplikaci 1-2 l/ha v množství vody 200-
300 l/ha. 
Obilniny ozimé: 3 aplikace: První na podzim ve fázi 3-4 listů. Na jaře 1 – 2 aplikace. První z 
nich časně zjara a druhá ve fázi metání před kvetením anebo po vzniku stresových 
podmínek. Dávka hnojiva na 1. aplikaci 1-2 l/ha v množství vody 200-300 l/ha.  
Obilniny jarní: 1 - 2 aplikace, první ve fázi odnožování, druhá ve fázi metání před kvetením 
anebo po vzniku stresových podmínek. Dávka hnojiva na 1. aplikaci 1-2 l/ha v množství vody 
200-300 l/ha.  
Kukuřice, slunečnice: 1 - 2 aplikace, první ve fázi 4-6 listů, druhá až do fáze kdy rostliny 
dosáhnou výšku, která by znemožňovala postřik, případně dodatkově po vzniku stresových 
podmínek. Dávka hnojiva na 1. aplikaci 1-2 l/ha v množství vody 200-300 l/ha. 
 
Zelenina: 

Aplikace na list: 1,5 - 3 l/ha, anebo 0,2 % - 0,5 % roztok každých 7-14 dní v průběhu celé 
sezóny od vytvoření prvních listů anebo po vzniku stresových podmínek 
Použití přes kořen:  
Pod krytem: povrchové zavlažování rostlin zálivkou v dávce 10 - 20 l/ha, anebo koncentrací 
0,2 % v intervalech 7-14 dní s použitím vhodných zavlažovacích systémů. 
Venku: zalévání rostlin v dávce 20 - 40 l/ha, anebo v koncentraci 0,2 %. Celkově 4-5 aplikací 
v sezóně každých 7-14 dní. 
 
Sady: 

Aplikace na list: 3 aplikace v průběhu sezóny: 1 aplikace na počátku kvetení, druhá ve fáze 
opadu květů a 3. aplikace 2 – 3 týdny po odkvětu. Dodatečná aplikace po vzniku stresových 
podmínek. (nedostatek vody, jarní mrazíky). Dávka hnojiva na 1. aplikaci 1-2 l/ha v množství 
vody 500-800 l/ha 
 
Bobulové ovoce 
Aplikace na list: 1,5 - 3 l/ha, anebo v koncentraci 0,2 % - 0,5 % každých 7-14 dní v průběhu 
vegetace od vytvoření prvních lístků až po vyskytnutí se stresových podmínek. 
Pod krytem: povrchové zavlažování rostlin zálivkou v dávce 10-20 l/ha, anebo koncentrace 
0,2 % v intervalech 7-14 dní s použitím vhodných zavlažovacích systémů.  
Venku: Zalévání rostlin v dávce 20 - 40 l/ha, anebo v koncentraci 0,2 %. Celkově 4-5 aplikací 
v sezóně každých 7-14 dní. 
 
Způsob přípravy postřikové tekutiny:  

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

Zásady bezpečnosti: 

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

Skladování: 

Skladujte při teplotě 0 až +30 °C v těsně uzavřených originálních obalech na suchém místě. 
Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od dětí, zvířat a potravin.  

 

POZNÁMKA  

AGRO-SORB
® 

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

kontrolujte směs. Hnojivo AGRO-SORB
® 

L Amino + nepoužívejte na zaplavených půdách, 
pokrytých vrstvou sněhu promrznutých do hloubky 30 cm a v průběhu dešťových srážek.  

AGRO-SORB
® 

L Amino + nepoužívejte na svažitých pozemcích bez vegetace při svažitosti 

větší jak 10 %.  AGRO-SORB
® 

L Amino + by se neměl používat na pastvinách. 
 

Výrobek se dodává balený. Objem balení: 5 litrů (5,25 kg) 

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby  

Datum výroby:     Číslo výrobní šarže: 

 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů.  


