
Pakiet nawozów dolistnych przeznaczony do kompleksowego 
wsparcia roślin w walce ze stresem 
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Charakterystyka i zasada działania:
Rośliny będąc nieustannie narażone na działanie stresu dostosowują się do warunków otoczenia. Poprzez uruchomienie naturalnych 
mechanizmów obronnych, z czasem dochodzi do wzrostu tolerancji warunków stresowych. Jednak pomimo mechanizmów zaradczych 
funkcjonujących na poziomie komórkowy, konsekwencją długotrwałego i/lub intensywnego działania stresu mogą być uszkodzenia tkanek 
i struktur roślinnych. Następują one poprzez utratę turgoru organów i występujących zaburzeń procesów metabolicznych i upośledzenie 
aktywności fotosyntetycznej. 

Pakiet Antystress Activ to zestaw produktów, które poprzez swój unikalny skład zapobiegają negatywnym 
skutkom wywołanym czynnikami stresowymi takimi jak:

Wszystkie wymienione czynniki należą do grupy tzw. stresów abiotycznych, czyli środowiskowych. Ich wystąpienie ma charakter losowy 
i często w znacznym stopniu są one niezależne od sposobu prowadzonej agrokultury.

Jednym z największych zagrożeń dla roślin uprawnych jest bez wątpienia susza, która w naszej strefie klimatycznej należy do głównych 
czynników ograniczających potencjał plonowania upraw polowych.

Efektem działania stresu są uszkodzenia obserwowane nie tylko na poziomie pojedynczych roślin, lecz również na obszarze całej plantacji, 
prowadzące w konsekwencji do znaczących strat dla gospodarstwa rolnego. Dlatego też, tak ważne jest stosowanie odpowiednich zabiegów 
agrotechnicznych, które wzmocnią rośliny w walce ze stresem. Pakiet AntyStres Activ to kompleksowe rozwiązanie wspomagające rośliny 
na wielu płaszczyznach, co gwarantuje skuteczną poprawę odporności. Produkty wchodzące w skład pakietu to najwyższej jakości nawozy 
dolistne oraz stymulatory wzrostu, które szybko reagują na konkretne potrzeby roślin.

Stosowanie produktów z Pakietu Antystres Activ skutecznie przyspiesza regenerację roślin, które poddawane były niekorzystnym czynnikom 
środowiska oraz pozwala na przywrócenie ich wigoru a w efekcie wzrost plonu.

Nawozy z Pakietu Antystres Activ dedykowane są do upraw zbóż jarych i ozimych, rzepaku, kukurydzy, w uprawie warzyw i roślin 
strączkowych, produkcji sadowniczej i innych typach upraw. Rekomenduje się ich stosowanie zapobiegawczo, w ramach zbilansowanego 
programu nawożenia, przed wystąpieniem czynnika stresowego.

• Susza

• Okresowy nadmiar wody / 

wyleganie roślin

• Stres temperaturowy

• Odczyn podłoża

• Promieniowanie UV

• Uszkodzenia mechaniczne - grad

• Niedobór składników odżywczych

Pakiet Antystres Activ



Rezultaty stosowania produktów z Pakietu Antystress Activ:

• Zwiększona tolerancja czynników stresowych, takich jak susza i mróz 

• Zwiększona odporność mechaniczna ścian komórkowych 

• Szybsza regeneracja roślin po ustąpieniu czynnika stresowego

• Znaczna poprawa ilości i jakości plonu

Aby dowiedzieć się więcej:

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

Zakład posiada 
certyfikat na zgodność 

z normą PN-EN ISO 9001

Zadzwoń:
Napisz:

Wejdź na stronę:

+48 32 649 44 51
arkop@arkop.pl
www.arkop.pl
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ZnCynk
Aktywator enzymów

Stymulacja wzrostu systemu korzeniowego

Wapń
Zwalczanie szkodliwych wolnych rodników

Molibden
Ochrona integralności DNA

Ograniczenie parowania z powierzchni liści 
i dostosowanie osmotyczne w suszy

Selen
Działanie przeciwutleniające

Krzem
Wzmocnienie ścian komórkowych

Mangan
Regulacja procesów oddychania 
komórkowego

Kwasy humusowe
Poprawa właściwości buforowych
i optymalizacja pH gleby

Aminokwasy
Stymulacja metabolizmu rośliny

Bor
Prawidłowy rozwój generatywny 

Potas
Regulacja stanu nawodnienia rośliny
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łatwo przyswajalne aminokwasy, działanie biostymulujące

Activ ProAmin

nawozy mikroelementowe na bazie przyjaznego dla środowiska kwasu 
heptaglukonowego HGA

L-Actipol HGA Zn | Mn | Cu

działanie wielokierunkowe dzięki idealnie dopasowanym 
mikroskładnikom pokarmowym takim jak bor, mangan, cynk, molibden

Activ Quatro Stress Control

Root Activ
suplementacja octanem cynku wspomagająca system korzeniowy

Foliar Lab

pierwsze w Polsce stymulatory wzrostu o unikalnej formule opartej na 
synergicznym działaniu aminokwasów, selenu oraz innych związków

AminoStymulanit
AminoSelenit

Foliar Lab

nawozy krzemowe powodujące wzmocnienie ścian komórkowych

Immuno Activ Si
Immuno Activ Humus Plus

Foliar Lab

nawóz mikroelementowy przygotowany na bazie azotu, potasu oraz 
najwyższej jakości chelatów EDTA, skutecznie zapobiega lub likwiduje 
niedobory makro oraz mikroelementów

L-Actipol Mikro Power

unikalna formulacja wapnia o wysokiej przyswajalności, zmniejszenie 
podatności roślin na infekcje

ActiCal
chelaty

nawóz najnowszej generacji o właściwościach biostymulujących 
zawierające magnez, siarkę aminokwasy oraz witaminę C

AminoMag Activ C+
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