
Fo
lia

r L
ab

Activ ProAmin

Wspieramy naturę
www.arkop.pl

Biostymuluje produktywność roślin.

Składniki pokarmowe % [m/m]

Produkt MgO rozpuszczalny 
w wodzie

Cu rozpuszczalna  
w wodzie

Fe rozpuszczalne  
w wodzie

Mn rozpuszczalny  
w wodzie

Activ ProAmin 5,00 0,06 1,80 0,72

Charakterystyka i zasada działania:

Stosowanie Activ ProAmin intensyfikuje produktywność roślin poprzez istotne przyspieszenie biosyntezy białek 
oraz powstanie wewnątrzkomórkowego zysku energetycznego. Energia zaoszczędzona w procesie biosyntezy 
białek aktywuje pozostałe procesy metaboliczne, co przekłada się na ogólną poprawę funkcjonowania roślin.

Instrukcja stosowania:
Stosowanie Activ ProAmin jest wyjątkowo efektywne w okresach krytycznego zapotrzebowania roślin na energię 
(faza intensywnego wzrostu) oraz w okresach stresowych (stres termiczny, świetlny, wodny, uszkodzenie roślin).  

Activ ProAmin to w pełni rozpuszczalny nawóz przeznaczony do pozakorzeniowego dokarmiania upraw 
rolniczych. 

Activ ProAmin to biostymulacja produktywności roślin, funkcji życiowych roślin oraz intensyfikacja metabolizmu 
spowodowana istotnym przyspieszeniem biosyntezy białek. Nawóz przeznaczony jest do żywienia 
pozakorzeniowego w formie oprysku lub przez zraszanie systemów nawadniających. 
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Rezultaty stosowania Activ ProAmin:
• Biostymuluje produktywność roślin.

• Intensyfikuje procesy fotosyntezy i metabolizmu.

• Błyskawicznie przyswajalny.

Dawkowanie:
Terminy stosowania 

nawozu Terminy stosowania nawozu Dawkowanie
(l/ha)

Zboża

Ozime
1 - Początek fazy krzewienia
2 - Początek strzelanie w źdźbło
3 - Otwarcie pochwy liścia flagowego

3-2

Jare
1 - Pełnia krzewienia
2 - Początek strzelania w źdźbło
3 - Przed kłoszeniem

3-2

Rzepak
1 - Formowanie pędów bocznych
2 - Faza intensywnego wzrostu
3 - Faza zielonego zwartego pąka

3-2

Kukurydza
1 - Faza 5-3 liści
2 - Faza 9-6 liści
3 - Faza rozwoju źdźbła

3-2

Burak 1 - Faza 8-4 liści właściwych
2 - Wzrost rozety liściowej 3-2

Ziemniak 1 - Formowanie pędów
2 - Intensywny wzrost pędów 3-2

Strączkowe
1 - Intensywny wzrost  
2 - Rozwój pąków kwiatowych
3 - Rozwój strąków

3-1

Activ ProAmin

Zalecane stężenie cieczy roboczej: 500-300 litrów roztworu na hektar.

Sporządzanie roztworu roboczego: stosować pojedynczo lub łącznie z Siarczanem Magnezu Jednowodnym MgO%23-, 
nawozem dolistnym lub środkiem ochrony roślin; bezpośrednio przed opryskiem napełnić zbiornik opryskiwacza wodą 
do 3/2 objętości i włączyć mieszadło; dodawać kolejno Siarczan Magnezu Jednowodny MgO%23-, nawóz dolistny, Activ 
ProAmin, środek ochrony roślin według instrukcji stosowania (jeśli jest przewidziany i zalecany do mieszania przez 
producenta), adiuwant; dopełnić wodą i przystąpić do oprysku. Nie przekraczać zalecanych dawek Activ ProAmin.

Nawóz WE


