
Sposób na wzrost, sposób na ochronę

Biostymulatory

Fo
lia

r L
ab



AminoStymulanit - to innowacyjny stymulator wzrostu z serii specja-

listycznych produktów Arkop FoliarLab, przeznaczony do stosowania  

w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych. Dzięki autorskiej 

technologii wykorzystania aminokwasów i innych składników aktyw-

nych AminoStymulanit efektywnie stymuluje roślinę, równolegle dzia-

łając na 3 płaszczyznach: ochrony przed stresami (Stress Protection), 

aktywowania procesów na poziomie komórkowym (Molecular Action), 

stymulowanie wzrostu i rozwoju rośliny (Growth Stimulation).

Efekty działania:

1. Ochrona przed stresem (Stress Protection):
• zwiększona tolerancja na stresy biotyczne (szkodniki, bakterie i grzyby)
• zwiększona tolerancja na stresy abiotyczne (mróz, susza, promieniowanie UV) 

2. Stymulowanie procesów na poziomie komórkowym (Molecular Action):
• regulacja aktywności enzymów i syntezy białek
• zwiększenie zawartości cukrów w roślinach 
• stymulacja odporności

3. tymulowanie wzrostu i rozwoju rośliny (Growth Stimulation):
• wpływ na efektywność procesu zapylenia
• przyspieszenie wzrostu i rozwoju rośliny
• przyspieszenie dojrzewania owoców
• wpływ na wzrost elongacyjny łodygi i korzenia
• wzrost masy korzenia
• zwiększenie powierzchni liści i jakości plonu



AminoSelenit - to innowacyjny stymulator wzrostu z serii specja -

listycznych produktów Arkop FoliarLab, przeznaczony do stosowania 

w uprawach rolniczych, sadowniczych, warzywniczych. 

Dzięki autorskiej technologii wykorzystania aminokwasów, selenu i in-

nych składników aktywnych AminoSelenit efektywnie stymuluje rośli-

nę, równolegle działając na 3 płaszczyznach: ochrony przed stresami 

(Stress Protection), stymulowania procesów na poziomie komórkowym 

(Molecular Action), stymulowanie wzrostu i rozwoju rośliny (Growth Sti-

mulation).

Efekty działania:

1. Ochrona przed stresem (Stress Protection):
• zwiększona tolerancja na stresy biotyczne (szkodniki, bakterie i grzyby)
• zwiększona tolerancja na stresy abiotyczne (mróz, susza, zasolenie, promieniowanie 

UV) 

2. Stymulowanie procesów na poziomie komórkowym (Molecular Action):
• regulacja aktywności enzymów i syntezy białek
• zwiększenie zawartości cukrów w roślinach 
• stymulacja odporności
• lepsze wykorzystanie nutrientów; lepsza asymilacja i transport minerałów
• działanie antyoksydacyjne
• ochrona przed wnikaniem toksycznych metali, takich jak Pb i Cd

3. Stymulowanie wzrostu i rozwoju rośliny (Growth Stimulation):
• wpływ na efektywność procesu zapylenia
• przyspieszenie wzrostu i rozwoju rośliny
• przyspieszenie dojrzewania owoców
• wpływ na wzrost elongacyjny łodygi i korzenia
• rozbudowa architektury korzenia
• zwiększenie powierzchni liści i jakości plonu
• zwiększenie akumulacji biomasy



Rola selenu w gospodarce mineralnej roślin.
Mimo iż selen nie został jeszcze sklasyfikowany jako pierwiastek niezbędny w żywieniu roślin, jego korzystne działanie zosta-
ło potwierdzone. W badaniach prowadzonych w ostatnich latach na zbożach i innych gatunkach roślin uprawnych (m.in. kapu-
sta, sałata głowiasta, ogórek oraz soja), dowiedziono iż suplementacja roślin nawozami zawierającymi Se, może przyczyniać się 
do zwiększenia ich tempa wzrostu i akumulacji biomasy (2El-Ramady et al. 2015). Selen jako kofaktor enzymów antyoksyda-
cyjnych bierze również udział w neutralizacji szkodliwych wolnych rodników. Działanie antyoksydacyjne selenu przyczynia się 
do opóźnienia procesów starzenia się organów roślinnych (3Djanaguiraman et al. 2005). Selen pełni również rolę regulacyjną, 
zapewniając prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Dotychczasowe badania potwierdziły ponadto udział selenu  
w reakcji roślin na stresy abiotyczne, takie jak: chłód, susza, intensywne światło, zalanie, zasolenie oraz ekspozycja na metale 
ciężkie (1Feng et al. 2013). 

O nas:
Swoje doświadczenie w branży paszowej, nawozowej i chemicznej budujemy od 1992 roku. Produkujemy dodatki paszowe, nawozy i związki chemiczne, których celem jest wydobycie z natury tego, co najlepsze. Z tego względu w naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką 

ofertę produktów opartych o najnowsze rozwiązania biotechnologii, w szczególności wysokiej klasy chelatów. Wieloletnia współpraca z placówkami naukowymi i uczelniami zaowocowała gamą produktów sprawdzonych i skutecznych. Nieustannie monitorujemy proces pro-

dukcji oraz reagujemy na wszelkie zmiany i sugestie, stale ulepszając naszą ofertę oraz dostosowując ją do indywidualnych potrzeb Klientów. Firma Arkop szybko stała się synonimem wysokiej jakości, którą uzyskaliśmy nie tylko dzięki współpracy z uczelniami i placówkami 

naukowymi, lecz również wprowadzając  innowacyjne rozwiązania technologiczne w oparciu o własne badania i doświadczenia. Dlatego wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają standardy jakości i ekologii przyjęte w Unii Europejskiej. Obecnie współpracujemy  

z Klientami z całego świata.
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