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Activ ProAmin

Nawóz o wysokiej zawartości 17 przyswajalnych α-aminokwasów roślinnych.

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:
Activ ProAmin to w pełni rozpuszczalny nawóz o wysokiej zawartości 17 przyswajalnych α-aminokwasów 
roślinnych (w całości w bioaktywnej formie L) przeznaczony do pozakorzeniowego dokarmiania upraw rolniczych, 
roślin warzywniczych oraz upraw sadowniczych.

Activ ProAmin zawiera komplet 17 biogennych aminokwasów wytwarzanych na drodze zaawansowanej 
technologii hydrolizy. Dzięki ściśle ukierunkowanym procesom wytwarzania, aminokwasy zawarte w Activ 
ProAmin są przyswajane dla roślin w co najmniej 80%.

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),  
w których dostarczanie łatwo przyswajalnych biogennych α-aminokwasów (w całości w bioaktywnej formie L) 
działa na rośliny biostymulująco. Activ ProAmin to biostymulacja produktywności roślin, funkcji życiowych roślin 
oraz intensyfikacja metabolizmu spowodowana istotnym przyspieszeniem biosyntezy białek. Nawóz przeznaczo-
ny jest do żywienia pozakorzeniowego w formie oprysku lub przez zraszanie systemów nawadniających.



Sady Termin oprysku Dawka 
[l/ha]

Jabłoń Od różowego pąka do intensywnego wzrostu co 
10-14 dni, 3-5 zabiegów 1,0-3,0

Grusza Do białego pąka do intensywnego wzrostu co 10-
14 dni, 3-5 zabiegów 1,0-3,0

Wiśnia Do białego pąka do rozwoju owoców co 10-14 dni,  
3-5 zabiegów 1,0-3,0

Czereśnia Do białego pąka do rozwoju owoców co 10-14 dni,  
3-5 zabiegów 1,0-3,0

Śliwa Do białego pąka do dojrzewania owoców 
co 10- 14 dni, 3-5 zabiegów 1,0-3,0

Truskawka

Od początku wegetacji do plonowania, 
2-5 zabiegów 1,0-2,0

Po zbiorach owoców, 1-2 zabiegi 1,0

Malina Do początku wegetacji do wzrostu i rozwoju 
owoców, 2-5 zabiegów 2,0-4,0

Porzeczka Do początku wegetacji do wzrostu i dojrzewania 
owoców, 2-4 zabiegi 1,0-2,0

Borówka
amerykańska

Od początku kwitnienia do wzrostu i dojrzewania 
owoców, 2-4 zabiegi 1,0-3,0

ARKOP Sp. z o.o.
32-332 Bukowno
ul. Kolejowa 34a

tel.: +48 32 649 44 51
arkop@arkop.pl | www.arkop.pl

Rezultaty stosowania Activ ProAmin:
• Biostymuluje produktywność roślin.

• Intensyfikuje procesy fotosyntezy i metabolizmu.

• Błyskawicznie przyswajalny.

Dawkowanie:

Activ ProAmin

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 2/3 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

Uprawy Termin zabiegu Dawka 
[l/ha]

Zboża ozime

1 – Jesień faza widocznych 3-6 liści – 1 zabieg
2 – Początek fazy krzewienia
3 – Początek strzelania w źdźbło
4 – Otwarcie pochwy liścia flagowego

2,0-3,0

Zboża jare
1 – Pełnia krzewienia
2 – Początek strzelania w źdźbło
3 – Przed kłoszeniem

2,0-3,0

Rzepak

1 – Jesień faza 4-8 liści – 1 zabieg
2 – Formowanie pędów bocznych
3 – Faza intensywnego wzrostu
4 – Faza zielonego zwartego pąka

2,0-3,0

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

2,0-3,0

Burak 1 – Faza 4-8 liści właściwych
2 – Wzrost rozety liściowej 2,0-3,0

Strączkowe
1 – Intensywny wzrost,
2 – Rozwój pąków kwiatowych
3 – Rozwój strąków

1,0-3,0

Ziemniak 1 – Formowanie pędów
2 – Intensywny wzrost pędów 2,0-3,0

Zalecane stężenie cieczy roboczej: 200-300 litrów roztworu na hektar.

Warzywa Termin zabiegu Dawka 
[l/ha]

Pomidor, Papryka 1 – Przed kwitnieniem, 1-2 zabiegi w dawce 1,0-2,0

Ogórek, Dynia

1 – 4-8 liści właściwych, 1-2 zabiegi
2 – Wiązanie owoców, 1 zabieg
3 – Okres wzrostu owoców/owocowanie, 1-3 
zabiegi

1,0-2,0
1,0-2,0
2,0-3,0

Kapusta 
głowiasta (Biała, 

Czerwona, Włoska)

1 – 8-12 liści, 1 zabieg 
2 – Rozrost główek, 2-3 zabiegi

1,0-2,0
2,0-4,0

Kapusta pekińska
1 – Rozwój liści
2 – Wiązanie główek
3 – Rozrost główek, 1-2 zabiegi

1,0-2,0
1,0-3,0
2,0-4,0

Kapusta 
brukselska

1 – Intensywny wzrost wegetatywny 
2 – Wiązanie główek, 1-2 zabiegi

1,0-3,0 
2,0-4,0

Kalafior, Brokuł 1 – Początek formowania róży, 1-2 zabiegi 1,0-2,0

Marchew, 
Pietruszka

1 – Początek grubienia korzenia
2 – Intensywne grubienie korzenia, 1-2 zabiegi

1,0-2,0
2,0-4,0

Burak ćwikłowy 1 – Początek grubienia korzenia 1,0-2,0

Seler korzeniowy 1 – Początek grubienia korzenia
2 – Intensywne grubienie korzenia

1,0-2,0
1,0-3,0

Cebula 1 – Początek wiązania cebuli 1,0-3,0

Fasola i Groch 1 – Kwitnienie i zawiązanie strąków
2 – Dorastanie strąków 1,0-3,0

Sałata 1 – Początek zawiązywania główek
2 – Wyrastanie główek 1,0-2,0

Zalecane stężenie cieczy roboczej: 400-600 litrów roztworu na hektar.

Zalecane stężenie cieczy roboczej: 700-1000 litrów roztworu na hektar.

Zawiera zestaw 17 naturalnych aminokwasów roślinnych: kwas asparaginowy, treoninę, serynę, kwas glutaminowy, prolinę, glicynę, 
alaninę, walinę, izoleucynę, leucynę, tyrozynę, fenyloalaninę, histydynę, lizynę, argininę, cystynę, metioninę.


