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1  CHEMAP AGRO s.r.o.

Jsme ryze česká společnost, která si v průběhu 
posledních deseti let vybudovala výsadní postavení na 
trhu rostlinných stimulátorů v rámci České republiky. 
Naším cílem je nabízet moderní sofistikované produkty 
s důrazem na odbornost a účelnost jejich aplikace, a to 
ve vazbě na kvalitu agronoma a jeho přidanou hodnotu. 

Pro nejvýznamnější polní plodiny tak nabízíme 
funkční a ověřené systémy stimulace, které je možné 
jednoduše vsadit do současných pěstitelských technologií. 
Nabídka rostlinných stimulátorů začíná již u moření osiv 
a končí přípravky upravujícími procesy kvetení, dozrávání  
a obecně vývoje generativních orgánů rostlin.

Vzhledem k úzké vazbě mezi rostlinnou stimulací 
a výživným stavem rostlin disponujeme také širokou 
nabídkou listových hnojiv s důrazem na vysokou 
přijatelnost živin a zároveň udržitelnou cenovou hladinou 
jejich dodávky. 

Podtitulem našich hnojiv je heslo: „Jen to, co je 
nutné!“ Chceme nabídnout takový způsob listové výživy, 
který umožní cíleně reagovat na lokální potřeby každé 
plodiny i s ohledem na aktuální vývojovou fázi. Základem 
takového řešení jsou jednosložková listová hnojiva, která 
jsou okamžitě využitelná rostlinou, kombinovatelná jak 
mezi sebou, tak s přípravky na ochranu rostlin a dalšími 
hnojivy.

Vedle kvalitních produktů nabízíme aktivní systém 
poradenství, ať už formou publikování aktuálních 
doporučení reflektujících průběh dané sezóny, tak formou 
aktivní terénní poradenské služby. Důvěra zemědělců 
v naše přípravky byla a je postavena na objektivitě 
informací vycházející z desítek maloparcelkových 
a poloprovozních pokusů provedenými nezávislými 
osobami (Ditana, ZS Kluky, apod.), výzkumnými 
pracovišti (ČZU, SPZO, Výzkumné ústavy v Opavě 
a Kroměříži, apod.) a zemědělskými podniky v rámci celé 
ČR.

Snahou CHEMAP AGRO je vybudovat silného, 
korektního a nezávislého partnera zemědělské prvovýrobě 
v oblasti stimulace, regulace a výživy rostlin.
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Nejucelenější nabídka stimulátorů růstu 
od moření po předkvětové aplikace

2.1  Stimulátory růstu a vývoje rostlin

2  POPIS PŘÍPRAVKŮ
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®
2.1.1  M-SUNAGREEN

Stimulátor růstu a vývoje rostlin určený 
k zajištění rychlejšího a jistějšího vývoje rostlin 
v počátečních vývojových fázích s formulací 
vyhovující  použití jako součást mořící kapaliny.

Účinné látky

Kyselina 2-aminobenzoová
Kyselina 2-hydroxybenzoová

Dávkování

Přípravek lze v doporučené dávce přidat k běžnému 
mořidlu a nahradit tak část vody při přípravě mořící 
kapaliny, dle návodu k použití zvoleného mořidla.

Registrované aplikace

Ječmen jarní 1,5

- rovnoměrné a urychlené vzcházení

- zvýšení intenzity růstu kořenové soustavy

- posílení nadzemní části rostlin

- zvýšení příjmu živin

- zvýšení odolnosti vůči stresům

- zvýšení tolerance k méně kvalitní předseťové přípravě, setí a  nižším výsevkům

Obiloviny ozimé 1,5

Dávka [l/t] Docílený efektPlodina

Mák 30

Kukuřice 1,5

Řepka olejná 15

Balení

10, 120, 200, 1000 l.
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®
2.1.2  REXAN

Prověřený stimulátor růstu a vývoje rostlin tradičně 
používaný před květem do řepky olejné a v poslední době 
v ranných vývojových fázích ozimých i jarních obilovin, 
případně jako součást méně intenzivních výrobních 
technologií.

Účinné látky

Kyselina 2-aminobenzoová
4-hydroxyacetanilid

Dávkování

0,1 l/ha ve 150 – 400 l vody/ha 
(40 – 100 l vody/ha při letecké aplikaci)

Registrované aplikace

Docílený efekt Termín aplikacePlodina

 7 až 10 dnů před metáním (DC 37 - 45)

T3: po odkvětu (DC 69 - 71)

T1: 3. list rozvinutý - sloupkování (DC 13 - 35)

T2:

T2: 7 až 10 dnů před metáním (DC 37 - 45)

T3: po odkvětu (DC 69 - 71)

T1: v průběhu odnožování (DC 21 - 29)

 v období butonizace, fáze žlutého poupěte (DC 50 - 59)

T3: v době květu (DC 61 - 65)

T1: 4. list vyvinutý - prodlužovací růst (DC 14 - 36)

T2:

Obiloviny ozimé

Ječmen jarní

Řepka olejná

- stimulace výnosu a kvality

- 

- stimulace výnosu a kvality

regenerace po zimním období

- zahuštění porostu, vyrovnání odnoží

- stimulace výnosu a kvality

Balení

1 l PE lahve, 3 a 10 l PE kanystry.
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®
2.1.3  SUNAGREEN

Zavedený stimulátor růstu a vývoje rostlin určený  
k optimalizaci počtu produktivních odnoží obilovin a  k na-
výšení výnosu a kvality. Využitelný je také ke zvýšení 
výnosu a kvality cukrovky a brambor.

Účinné látky

Kyselina 2-aminobenzoová
Kyselina 2-hydroxybenzoová

Dávkování

0,5 l/ha ve 150 – 400 l vody/ha
(40 – 100 l vody/ha při letecké aplikaci)

Doporučené registrované aplikace

Brambory

- pozitivní vliv na velikost hlíz

- stimulace výnosu a kvality

- zvýšení obsahu škrobů

T1: při tvorbě poupat (DC 51 - 52)

T2: na konci kvetení (DC 65 - 69)

 7 až 10 dnů před metáním (DC 37 - 45)

T3: po odkvětu (DC 69 - 71)

T1: v průběhu odnožování - sloupkování (DC 24 - 35)

T2:Obiloviny ozimé
- posílení a vyrovnání odnoží

- stimulace výnosu a kvality

Ječmen jarní

- vyrovnání odnoží

- snížení obsahu N látek

- stimulace výnosu a kvality

T1: v průběhu odnožování - sloupkování (DC 22 - 35)

T2: 7 až 10 dnů před metáním (DC 37 - 45)

T3: po odkvětu (DC 69 - 71)

Docílený efekt Termín aplikacePlodina
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Další registrované aplikace

Docílený efekt Termín aplikacePlodina

T1: v období dlouživého růstu (DC 30 - 35)

T2: ve fázi butonizace, žluté poupě (DC 50 - 59)

T3: v době květu (DC 61 - 65)

Řepka olejná - stimulace výnosu a kvality

Sója luštinatá
- zvýšení nasazení spodního lusku

- stimulace výnosu a kvality
T1: trojčetný list na prvním až čtvrtém kolénku (DC 29 - 33)

T2: květní pupeny na každém nodu - většina květů rozkvetlých (DC 59 - 65)

Slunečnice - stimulace výnosu a kvality
T1: ve fázi vyvinutých 5-8 pravých listů (DC 15 - 25)

T2: průměr poupěte od 5 cm do začátku květu (DC 53 - 61)

Balení

3 a 10 l PE kanystry.

T1: ve fázi 5-7 pravých lístků (DC 15 - 17)

T2: první korunní plátky viditelné - 10% kvete (DC 59 - 61)

- urychlení regenerace po aplikaci herbicidů

- stimulace výnosu a kvality
Mák setý

Řepa cukrová
- stimulace výnosu a kvality

- zvýšení výtěžnosti bílého cukru

T1: ve fázi od šesti listů do začátku zapojení porostu (DC 23 - 41)

T2: 4-8 týdnů po zapojení porostu (DC 48 - 49)
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®
2.1.4  HERGIT

Vysoce účinný stimulátor růstu a vývoje rostlin s 
prvořadým uplatněním v řepce olejné, máku, slunečnici a 
ve vyšších vývojových fázích dalších plodin, především 
obilovin a kukuřice.

Účinné látky

Kyselina 2-aminobenzoová
Kyselina 2-hydroxybenzoová
Kyselina 2-aminopentandiová

Dávkování

0,2 l/ha ve 150 – 400 l vody/ha 
(40 – 100 l vody/ha při letecké aplikaci)

Doporučené registrované aplikace

Docílený efekt Termín aplikacePlodina

T1: od 5. pravého listu do konce dlouživého růstu (DC 15 - 39)

T2: ve fázi butonizace, žluté poupě (DC  50 - 59)

T3: od konce květu do konce vývinu šešulí (DC 69 - 79)

Řepka olejná

- regenerace po zimním období a stresech

- stimulace výnosu a kvality

- zlepšení klíčivosti pylových zrn

- snížení reakce na konkurenci v době květu

Slunečnice - stimulace výnosu a kvality
T1: v období 5 listů až konce dlouživého růstu (DC 15 - 39)

T2: objevení poupěte (fáze hvězdy) až plný květ (DC 51 - 65)

Kukuřice
T1: od fáze 6 listů do konce dlouživého růstu (DC 16 - 39)

T2: ve fázi počátku metání lat až konce kvetení (DC 51 - 69)

- zvýšení hmotnosti palic

- stimulace výnosu a kvality

T1: fáze 5. pravých listů až konce dlouživého růstu (DC 15 - 39)

T2: první korunní plátky viditelné (poč. kvetení) až 10% kvete (DC 59 - 61)

- podpora kvetení

- urychlení regenerace po herbicidech
Mák setý
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T1: od fáze 5. listu po konec sloupkování (DC 15 - 35)

T2: při objevení posledního listu do počátku metání (DC 37 - 51)

T3: po odkvětu (DC 69 - 71)

Balení

3 a 10 l PE kanystry.

Brambory - stimulace výnosu a kvality T1: tvorba poupat až konec kvetení (DC 51 - 69)

Obiloviny ozimé - stimulace výnosu a kvality

Řepa cukrová - stimulace výnosu a kvality
T1: od 3. páru listů do zapojení porostu (DC 23 - 45)

T2: od 2 – 8 týdnů po zapojení porostu (DC 47 - 49)

Obiloviny jarní
- vyrovnání odnoží

- stimulace výnosu a kvality

T1: počátek odnožování až konec sloupkování (DC 21 - 35)

T2: při objevení posledního listu do počátku metání (DC 37 - 51)

T3: po odkvětu (DC 69 - 71)

Docílený efekt Termín aplikacePlodina

Další registrované aplikace
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2.2  Listová hnojiva

Ucelená nabídka jednosložkových hnojiv pro mikro i makro 
prvky, komplexních hnojiv s mikroprvky dle jednotlivých 
plodin, stimulačních hnojiv.

Lister - jednosložková plně chelátová hnojiva 
Lister Komplex - speciální kombinovaná chelátová hnojiva 
Folit - jednosložková nechelátová hnojiva 
Polyfol - kombinovaná nechelátová hnojiva 
Borostim, AKTIFOL-Mag - hnojiva se stimulačním nebo aktivačním účinkem
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® 
2.2.1  LISTER Zn 150 WP, 80 SL   Hnojiva ES

Cheláty zinku k aplikaci na list určené k odstranění 
deficitu zinku v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na 
příjem zinku některými plodinami, zejména kukuřicí, 
mákem, jarními i ozimými obilovinami a okopaninami. 
Zinek lze s vysokou návratností využít „preventivním 
postřikem“ hnojiva nejčastěji v máku, kukuřici 
a slunečnici.

Složení

LISTER  Zn 150 WP - 150 g Zn/kg - vodorozpustný zinek 
v chelátové (EDTA) vazbě

LISTER  Zn 80 SL - 75 g Zn/l - vodorozpustný zinek 
v chelátové (EDTA) vazbě

®

®

Doporučené aplikace

Obiloviny

Kukuřice

Mák

Slunečnice

Řepka

Okopaniny

Réva vinná

Ovocné dřeviny

Chmel

Ostatní

0,2 - 0,6

0,4 - 1,0

0,3 - 0,7

0,2 - 0,7

0,2 - 0,6

0,3 - 1,0

0,2 - 0,7

0,4 - 1,2

0,3 - 0,8

0,2 - 0,8

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Počátek odnožování až polovina sloupkování (DC 14 - 35)

Od 4. do 10. listu (DC 14 - 30)

Od 6. listu do fáze počátku kvetení (DC 16 - 50)

Od 4. listu do fáze počátku kvetení (DC 14 - 50)

Ve fázi dlouživého růstu (DC 30 – 39)

Do zapojení porostu (DC 20 - 45)

Před květem až do fáze konce kvetení

Po odkvětu

Před květem

Vždy při zjištění deficitu zinku, v závislosti na jeho hloubce

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1

1

1 - 2

WP [kg/ha] SL [l/ha]

0,4 - 1,2

0,7 - 1,8

0,5 - 1,4

0,4 - 1,4

0,4 - 1,2

0,5 - 1,8

0,4 - 1,4

0,8 - 2,0

0,5 - 1,6

0,4 - 1,6
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® 2.2.2  LISTER Cu 150 WP, 80 SL   Hnojiva ES

Cheláty mědi (formulace WP i SL) k aplikaci na list 
určené k odstranění deficitu mědi v půdě a k pokrytí 
zvýšených nároků na příjem mědi některými plodinami, 
zejména jarními i ozimými obilovinami, kukuřicí 
a okopaninami. Pro pokrytí zvýšených nároků lze hnojiva 
použít nejčastěji ve fázi počátku sloupkování u ozimých 
obilovin pěstovaných na vyšších hladinách hnojení 
dusíkem.

Složení

LISTER  Cu 150 WP - 150 g Cu/kg vodorozpustná měď 
v chelátové (EDTA) vazbě

LISTER  Cu 80 SL - 75 g Cu/l vodorozpustná měď 
v chelátové (EDTA) vazbě

®

®

Doporučené aplikace

Obiloviny

Kukuřice

Okopaniny

Řepka

Mák

Ostatní

0,2 - 0,8

0,2 - 0,9

0,3 - 0,8

0,15 - 0,6

0,2 - 0,7

0,15 - 0,6

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Počátek odnožování až konec sloupkování (DC 14 - 39)

Od 4. do 10. listu (DC 14 - 30)

Do zapojení porostu (DC 20 - 45)

Ve fázi dlouživého růstu až butonizace (DC 30 - 59)

Od 6. listu do fáze počátku kvetení (DC 16 - 50)

Vždy při zjištění deficitu mědi, v závislosti na jeho hloubce

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

WP [kg/ha] SL [l/ha]

0,3 - 1,2

0,4 - 1,5

0,4 - 1,8

0,5 - 1,6

0,3 - 1,2

0,4 - 1,4
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® 
2.2.3  LISTER Mn 130 WP, 80 SL   Hnojiva ES

Cheláty manganu k aplikaci na list určené 
k odstranění deficitu manganu v půdě a k pokrytí 
zvýšených nároků na příjem manganu některými 
plodinami, zejména jarními i ozimými obilovinami, 
okopaninami, ovocnými dřevinami a některými druhy 
zeleniny. Předcházet deficitům lze při použití hnojiva 
v průběhu odnožování ozimých či jarních obilovin.

Složení

LISTER  Mn 130 WP - 130 g Mn/kg vodorozpustný 
mangan v chelátové (EDTA) vazbě

LISTER  Mn 80 SL - 79 g Mn/l vodorozpustný mangan 
v chelátové (EDTA) vazbě

®

®

Doporučené aplikace

Obilovniny

Kukuřice

Řepka

Okopaniny

Hrách, fazol

Ovocné dřeviny

Ostatní

0,3 - 0,9

0,2 - 0,7

0,5 - 1,2

0,4 - 1,2

0,3 - 1,0

0,2 - 0,8

0,2 - 0,7

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Druhý list až polovina sloupkování (DC 12 - 35)

Od 4. do 10. listu (DC 14 - 30)

Ve fázi dlouživého růstu (DC 30 - 39)

Do zapojení porostu (DC 20 - 45)

Od 4. do 8. listu

Před květem

Vždy při zjištění deficitu manganu, v závislosti na jeho hloubce

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1

1

1 - 2

WP [kg/ha] SL [l/ha]

0,4 - 1,3

0,5 - 1,6

0,4 - 1,3

0,9 - 2,0

0,7 - 2,0

0,5 - 1,8

0,4 - 1,5
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® 
2.2.4  LISTER Mo 80 SL   Hnojiva ES

Chelát molybdenu k aplikaci na list určený 
k odstranění deficitu molybdenu v půdě a k pokrytí  nároků 
na příjem molybdenu některými plodinami, zejména 
některými druhy zeleniny, luskovinami, pícninami 
a intenzivně pěstovanými obilovinami a olejninami.

Složení

LISTER  Mo 80 SL - 74 g Mo/l vodorozpustný molybden 
v chelátové (EDTA) vazbě

®

Doporučené aplikace

Ovocné dřeviny

Květák, kapusta

Řepka ozimá

Obiloviny ozimé

Slunečnice

Hrách

Vojtěška

Réva vinná

Ostatní

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Při počátku vývoje plodů

Od prvního pravého listu do fáze tvorby růžic

Postemergentně až před květem

V průběhu sloupkování

Od 4. listu do počátku květu

Preemergentně až po vzejití

V průběhu nárustu hmoty

Před květem

Vždy při zjištění deficitu molybdenu, v závislosti na jeho hloubce

1 - 2

2

1 - 2

1

1 - 2

1

2

1

1 - 2

SL [l/ha]

0,4 - 1,0

0,3 - 0,8

0,2 - 0,5

0,1 - 0,4

0,3 - 0,8

0,3 - 0,8

0,3 - 0,8

0,3 - 0,8

0,2 - 0,6
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® 
2.2.5  LISTER Fe 130 WP, Fe Plus 150 WP, 80 SL   Hnojiva ES

Cheláty železa k aplikaci na list určené k odstranění 
deficitu železa v půdě, chloróz a k pokrytí  nároků na 
příjem železa některými plodinami, zejména vinnou 
révou, ovocnými dřevinami a některými druhy zeleniny.

Složení

LISTER  Fe 130 WP – 130 g Fe/kg vodorozpustné železo 
v chelátové (EDTA) vazbě

LISTER  Fe Plus 150 WP (80 SL) - 150 g (75 g) Fe/kg (l) 
vodorozpustné železo v chelátové (DTPA) vazbě

®

®

Doporučené aplikace

Ovocné dřeviny

Réva vinná

Ostatní

0,3 - 0,8

0,4 - 1,0

0,6 - 2,0

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Před květem i po odkvětu

Před květem i po odkvětu

Vždy při zjištění deficitu železa, v závislosti na jeho hloubce

1 - 2

2 - 4

1 - 2

WP [kg/ha] SL [l/ha]

1,0 - 3,0

0,5 - 1,6

0,7 - 2,0
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Cheláty kobaltu k aplikaci na list určené k 
odstranění deficitu kobaltu v půdě a k pokrytí  nároků na 
příjem kobaltu některými plodinami, zejména pícninami a 
luskovinami.

Složení

LISTER  Co 130 WP (50 SL) - 130 g (46 g) Co/kg (l) 
vodorozpustný kobalt v chelátové (EDTA) vazbě

®

Doporučené aplikace

Vojtěška

Luskoviny

Ostatní

0,05 - 0,1

0,03 - 0,1

0,05 - 0,1

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

V průběhu nárustu hmoty

Od 1. pravého listu

Vždy při zjištění deficitu kobaltu, v závislosti na jeho hloubce

1 - 2

1 - 2

1 - 2

WP [kg/ha] SL [l/ha]

0,1 - 0,2

0,1 - 0,2

0,08 - 0,2

® 
2.2.6  LISTER Co 130 WP, 50 SL   Hnojiva ES
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®
2.2.7  LISTER  KOMPLEX Obiloviny SL   Hnojiva ES

Vícesložkové, plně chelátové, mikroprvkové 
hnojivo určené k aplikaci na list, případně na půdu, 
doporučené zejména pro preventivní použití 
v intenzivních technologiích pěstování všech základních 
obilovin a luskovin. 

Složení
Mn - 19 g/l, Zn - 13,5 g/l, Cu - 5,5 g/l, Fe - 2,7 g/l, 
Mo - 0,5 g/l, vodorozpustné jako EDTA chelát

Doporučené aplikace

Obiloviny 

Kukuřice

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Od 3. listu do počátku metání

Od 3. listu do počátku metání lat

1 - 3

1 - 2

[l/ha]

0,8 - 1,8

1,5 - 2,5
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®  
2.2.8  LISTER  KOMPLEXOlejniny SL   Hnojiva ES

Vícesložkové, plně chelátové, mikroprvkové 
hnojivo určené k aplikaci na list doporučené zejména pro 
preventivní použití v intenzivních technologiích pěstování 
všech základních olejnin.

Složení
B – 23 g/l, Mn - 8 g/l, Zn - 12 g/l, Cu – 3,3 g/l, Mo – 2 g/l, 
vodorozpustné jako EDTA chelát

Doporučené aplikace

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

[l/ha]

Od 5. listu do počátku kvetení

Od 5. listu do počátku kvetení

Od 5. listu do počátku kvetení

Od 5. listu do počátku kvetení

1 - 3

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1,5 - 2,5

0,8 - 1,8

1,5 - 2,5

0,8 - 1,8

Řepka

Mák

Slunečnice

Ostatní olejniny
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® 
2.2.9  FOLIT Bór 150 SL   Hnojiva ES

Listové hnojivo s obsahem bóru ve formě 
kapalného koncentrátu určené k odstranění deficitu bóru 
v půdě a k pokrytí zvýšených nároků na příjem bóru 
některými plodinami, zejména řepkou olejkou, mákem Složení

150 g/l vodorozpustný bór jako boretanolamin 

Doporučené aplikace

Ovocné dřeviny

Zelenina

Řepka ozimá

Obiloviny ozimé

Cukrovka

Mák

Réva vinná

Slunečnice

Ostatní

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Od otvírání pupenů do květu, po sklizni

4 týdny až 8 týdnů po výsadbě

Od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)

Od konce odnožování do počátku metání (DC 29-41)

Po dokončení tvorby listové růžice

Od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)

Od otvírání pupenů až 4. týdny po odkvětu

Od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)

Vždy při zjištění deficitu bóru, v závislosti na jeho hloubce

1 - 3

1 - 2

1 - 3

1

2

1 - 2

1 - 3

1 - 2

1 - 2

SL [l/ha]

1,0 - 2,0

0,3 - 0,8

0,8 - 1,6

0,1 - 0,6

0,8 - 1,6

0,6 - 1,2

1,0 - 2,0

0,6 - 1,2

0,2 - 0,6

a dalšími olejninami, cukrovkou, ovocnými dřevinami 
a některými druhy zeleniny.
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® 
2.2.10  FOLIT S 450 SC   Hnojiva ES

Listové, vysoce koncentrované hnojivo s obsahem 
vodorozpustné a elementární síry s doplňkem 
vodorozpustného hořčíku ve formě suspenzního 
koncentrátu určené k odstranění deficitu síry v půdě 
a k pokrytí zvýšených nároků na příjem síry některými 

Složení
450 g/l S, tj. 1130 g SO   v 1 litru hnojiva3

40 g/l Mg, tj. 66 g vodorozpustného  MgO v 1 litru

Doporučené aplikace - výtah z etikety

Obiloviny

Řepka

Cukrovka

Zelenina

Ostatní

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Od 3. listu do počátku metání

Od 5. listu do počátku kvetení

Od 4. listu do zapojení porostu

Od 2 týdnů po výsadbě

Vždy při zjištění deficitu síry, v závislosti na jeho hloubce

1 - 3

2 - 4

1 - 2

1 - 2

1 - 3

SC [l/ha]

2,0 - 3,0

2,0 - 3,0

2,0 - 3,0

2,0 - 3,0

2,0 - 3,0

plodinami, zejména řepkou, obilovinami, cukrovkou 
a některými druhy zeleniny.
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® 
2.2.11  FOLIT K 300 SL   Hnojiva ES

Listové, vysoce koncentrované hnojivo s obsahem 
vodorozpustného draslíku ve formě kapalného koncentrátu 
určené k přechodnému odstranění deficitu draslíku 
a k pokrytí zvýšených nároků na příjem draslíku některými Složení

249 g/l K, tj. 300 g/l vodorozpustného K O2

41 g/l vodorozpustného N ve formě N-NH  (močovinový)2

Doporučené aplikace - výtah z etikety

Obiloviny

Řepka

Cukrovka

Brambory

Ovocné dřeviny

Zelenina

Ostatní

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Od 3. listu do mléčné zralosti

Od 5. listu do konce kvetení

Od 4. listu do zapojení porostu

Do konce kvetení

Od fáze poupěte do počátku růstu plodů

V průběhu intenzivního růstu

Vždy při zjištění deficitu draslíku, v závislosti na jeho hloubce

1 - 3

1 - 3

2 - 4

1 - 3

2 - 3

2 - 3

1 - 4

SL [l/ha]

2,0 - 4,0

2,0 - 4,0

3,0 - 5,0

1,0 - 3,0

2,0 - 4,0

3,0 - 5,0

2,0 - 5,0

plodinami, zejména cukrovkou, obilovinami, olejninami, 
ovocnými dřevinami a některými druhy zeleniny. 
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® 
2.2.12  FOLIT P 500 SL   Hnojiva ES

Listové, vysoce koncentrované hnojivo s obsahem 
vodorozpustného fosforu ve formě kapalného koncentrátu 
určené k přechodnému odstranění deficitu fosforu 
a k pokrytí zvýšených nároků na příjem fosforu některými 

Složení
220 g/l P, tj. 500 g/l vodorozpustného P O2 5

70 g/l vodorozpustného N ve formě N-NH  (močovinový)2

Doporučené aplikace - výtah z etikety

Kukuřice

Obiloviny

Cukrovka

Brambory

Ovocné dřeviny

Zelenina

Ostatní

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Od 3. listu do metání lat

Od 5. listu do metání

Od 4. listu do zapojení porostu

Do počátku kvetení

Po odkvětu až do 4 týdnů před sklizní v intervalu cca 14 dnů

V průběhu intenzivního růstu až do cca 4 týdnů před sklizní

Vždy při zjištění deficitu fosforu, v závislosti na jeho hloubce

2 - 3

2 - 4

1 - 2

1 - 3

3 - 6

2 - 3

1 - 4

SL [l/ha]

3,0 - 5,0

2,0 - 4,0

3,0 - 5,0

3,0 - 5,0

4,0 - 6,0

2,0 - 4,0

2,0 - 5,0

plodinami, zejména obilovinami, kukuřicí, okopaninami, 
ovocnými dřevinami a některými druhy zeleniny.
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® 
2.2.13  FOLIT Ca 260 SL   Hnojiva ES

Listové koncentrované hnojivo s obsahem 
vodorozpustného vápníku a s přídavkem důležitých 
mikroživin ve formě kapalného koncentrátu, určené 
zejména k pokrytí zvýšených nároků na příjem vápníku 

Složení
185 g/l Ca, tj. 260 g/l vodorozpustného CaO, 150 g/l 
vodorozpustného N ve formě N-NO  (dusičnanový), dále 3

vodorozpustný B, Cu, Zn, Mo v chelátových EDTA vazbách

Doporučené aplikace - výtah z etikety

Jabloně

Hrušně

Višně, třešně, jahodník

Broskvoně, meruňky, švestky

Rajčata, papriky, okurky

Kořenová a cibulová zelenina

Luskoviny

Salát

Polní plodiny

Ostatní

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Po odkvětu až do 2 týdnů před sklizní v intervalu cca 14 dnů

4 až 6 týdnů po odkvětu a dále v intervalu cca 14 dnů

7 až 10 dnů po odkvětu a dále v intervalu cca 14 dnů

Od počátku růstu plodů až do 2 týdnů před sklizní v intervalu cca 14 dnů

2 až 3 týdny po výsadbě a dále v intervalu cca 14 dnů

2 až 3 týdny po výsadbě nebo vzejití a dále v intervalu cca 14 dnů

2 až 3 týdny po vzejití a dále v intervalu cca 14 dnů

Od vytvoření listové růžice do cca 14 dnů před sklizní

V průběhu intenzivního růstu

Vždy při zjištění deficitu vápníku, v závislosti na jeho hloubce

3 - 7

2 - 4

3 - 4

3 - 5

3 - 4

1 - 3

1 - 2

2 - 3

2 - 3

1 - 4

SL [l/ha]

4,0 - 6,0

2,0 - 4,0

3,0 - 5,0

3,0 - 5,0

1,0 - 3,0*

2,0 - 4,0

2,0 - 4,0

1,0 - 2,0*

1,5

2,0 - 5,0

ovocnými dřevinami a některými druhy zeleniny.

* Ve sklenících a fóliovnících použijte spodní hranici dávkování.



24

®
2.2.14  BOROSTIM    Hnojiva ES

Listové hnojivo se stimulačními látkami určené 
především pro použití při jarní regeneraci řepky, v rámci 
výživy a stimulace cukrovky v průběhu posledního 
herbicidního ošetření nebo po něm a v kombinaci 
s fungicidem a pro použití ve slunečnici.

Složení
43 g/l vodorozpustný bór jako bóretanolamin, 
vodorozpustný Mo a Co jako EDTA chelát, růstově 
stimulační látky

Doporučené aplikace

Řepka

Cukrovka

Mák

Slunečnice

Hořčice

Ostatní olejniny

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Od 5. listu do počátku květu (DC 15-61)

Před zapojením porostu až 4-8 týdnů po zapojení

Od 5. listu do počátku květu (DC 15-61)

Od 5. listu do počátku květu (DC 15-61)

Od 5. listu do počátku květu (DC 15-61)

Od 5. listu do počátku květu (DC 15-61)

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

1 - 2

SL [l/ha]

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5
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®  
2.2.15  AKTIFOL-Mag    Hnojiva ES

Listové hnojivo k odstranění nedostatku hořčíku 
v citlivých růstových fázích založené na patentově 
chráněné komplexní sloučenině tohoto prvku 
s vyselektovanými huminovými kyselinami. Formulace 
hnojiva významně podporuje i příjem a transport dalších 
živin a pozitivně ovlivňuje účinek fungicidů ve společné TM 
směsi.

Složení
100 g/l Mg, tj. 166,6 g/l vodorozpustného MgO, 50 g/l N ve 
formě nitrátové NO , selektované huminové a fulvo 3

kyseliny

Doporučené aplikace

Obiloviny

Brambory

Cukrovka

Řepka

Kukuřice

Slunečnice

Ostatní

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

Od počátku odnožování do metání

Od 7 dnů po vzejití do konce kvetení

Od 2 do 8 pravých listů

Od 4 do 8 pravých listů, v období prodlužovacího růstu

Od 2 do 8 pravých listů

Od 2 do 8 pravých listů

Vždy při zjištění deficitu hořčíku, v závislosti na jeho hloubce

1 - 2

1 - 2

1 - 2

2

1 - 2

1 - 2

1 - 3

SL [l/ha]

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

1,0 - 2,0

Novinka roku 2012Novinka roku 2012
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® 
2.2.16  POLYFOL BORMON SL   Hnojiva ES

® 
2.2.17  POLYFOL PRIM SC   Hnojiva ES

Suspenzní komplexní hnojivo určené pro aplikaci 
na osivo jako součást mořící kapaliny. Vyvážená směs 
makro i mikroprvků důležitých pro urychlení počátečních 

fází růstu a dodání krátkodobé zásoby živin do doby, než 
rostliny prokoření do lépe zásobeného půdního profilu.

Listové hnojivo s obsahem bóru a molybdenu ve 
formě kapalného koncentrátu určené k odstranění deficitu 
těchto prvků v průběhu podzimní a časně jarní vegetace 
řepky. Využívá synergického působení obou prvků na 
metabolismus dusíku a zvýšení obsahu sušiny v rostlinách.

Složení
140 g/l vodorozpustný bór jako bóretanolamin
5 g/l vodorozpustný molybden
80 g/l N jako NH  (močovinový)2

Doporučené aplikace

Zelenina

Řepka ozimá

Cukrovka

Mák

Réva vinná

Slunečnice

Dávkování
Termín aplikacePlodina Počet aplikací

4 týdny až 8 týdnů po výsadbě

Od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)

Po dokončení tvorby listové růžice

Od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)

Od otvírání pupenů až 4. týdny po odkvětu

Od 6. listu do počátku květu (DC 16-60)

1 - 2

1 - 3

2

1 - 2

1 - 3

1 - 3

SL [l/ha]

0,5 - 1,0

1,0 - 1,8

1,0 - 1,8

0,8 - 1,4

1,2 - 2,2

1,0 - 2,0
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® 
2.3.1  SAGROL NF

Přípravek pro bezpečné čištění postřikovačů 
a ostatní zemědělské  techniky

2.3  Technické přípravky

Likviduje zbytky přípravků na ochranu rostlin 
v postřikovačích

Usnadňuje mytí povrchů zemědělské techniky

Zvyšuje antikorozní ochranu vnitřních 
i vnějších povrchů strojů

Zajišťuje další bezpečné použití postřikovačů

Charakteristika a princip účinku

SAGROL  NF obsahuje směs křemičitanu sodného, 
tripolyfosfátu sodného a perkarbonátu sodného. 
Křemičitan se v aplikačním roztoku částečně hydrolyzuje 
na kyselinu křemičitou ve formě solu, ve kterém se 
adsorbují zbytky aktivních látek přípravků na ochranu 
rostlin, olejů a dalších organických nečistot. Tripolyfosfát 
a perkarbonát sodný způsobují rozklad aktivních  látek 
přípravků a usnadňují jejich adsorbci do soli kyseliny 
křemičité. Zároveň tripolyfosfát sodný působí jako 
inhibitor koroze.

®

®2.3.2  KATRION

    Omezuje vylučování vápenatých solí z tvrdé vody

    Upravuje pH vody a tím zvyšuje stabilitu 
    pesticidních látek

    Omezuje pěnivost aplikačních roztoků

    Je ekologicky neškodný

Charakteristika a princip účinku

KATRION obsahuje směs draselných solí 
hydroxyalkan-fosfonových a hydroxy-karboxylových 
kyselin. Tato směs již v dávce 0,5 l/1000 l vody účinně 
omezuje negativní vliv vápenatých a hořečnatých solí 
(uhličitany, sírany), které způsobují tvrdost vody. 

Aktivní látky pesticidů se ve velmi tvrdé vodě 
snadno rozkládají, případně se vylučují ve formě 
makrodisperzí, které mohou ucpávat trysky postřikovačů. 
Dále KATRION upravuje pH vody, čimž se zvyšuje 
i stabilita aktivních látek pesticidů. Také snížením 
pěnivosti připravené jíchy zlepšuje rovnoměrnost 
postřiku.

Přípravek pro úpravu vlastností vody
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3  DATOVÉ CD

CD obsahuje

- detailní plodinová doporučení pro 
všechny nejvýznamnější 
zemědělské plodiny, včetně 
grafického zpracování aplikačních 
oken

- sumarizace pokusů podle 
jednotlivých plodin

- aktuální etikety, bezpečnostní listy 
a další dokumenty týkající se 
technické specifikace produktů

- elektronickou verzi „Produktového 
rozcestníku“ a prezentace pro rok 
2012

- archiv aktuálních doporučení 
publikovaných v průběhu sezón 
2009/10 a 2010/11
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Ukázky z obsahu CD

Mák setý - systém stimulace a listové výživy

LISTER Komplex Olejniny
1,5-2,5 l/ha

řešení zvýšených nároků na mikroprvky v intenzivních technologiích

HERGIT 
0,2 l/ha

omezení stresu po herbicidech

HERGIT 
0,2 l/ha

podpora kvetení, synergický účinek s LISTER Zn

LISTER Zn SL (WP)
0,6 l/ha (0,3 kg/ha)

podpora prodlužovacího růstu 

a vývoje generativních orgánů

LISTER Zn SL (WP)
0,8-1,0 l/ha (0,5 kg/ha)

zvýšení klíčivosti pylových zrn, opylení a počtu semen

FOLIT Ca (LISTER Ca)
1-2 l/ha (1-1,5 kg/ha)
na půdách s nevhodným pH

FOLIT S
2-4 l/ha

zlepšení přijmu a využití dusíku, zpevnění pletiv

FOLIT Bór
0,6-1,2 l/ha

zlepšení příjmu a využití základních živin, zlepšení zdravotního stavu

00 15 16 19 39 51 55 58 8965141110DC

M-SUNAGREEN
30 l/t osiva
podpora klíčení, 

vzcházení a růstu 
kořenové soustavy 

Folit P, Folit K, Hořká sůl 23 %, močovina
dávku volit dle skutečné potřeby

odstranění deficitů 

1-2x

2x

Obiloviny ozimé - systém stimulace a listové výživy

SUNAGREEN
0,5 l/ha

vyrovnání odnoží, retardace plevelných odnoží

REXAN 
0,1 l/ha

podpora odnožování a růstu 

kořenové soustavy, 

jarní regenerace

HERGIT 
0,2 l/ha

posílení 
a vyrovnání 

odnoží, zkrácení 
prvního 

internodia

HERGIT 
0,2 l/ha

podpora metání a vývoje klasu, 

zvýšení potravinářské kvality produkce

LISTER Mn SL (WP)
0,4-1,3 l/ha (0,2-0,7 kg/ha)

podpora odnožování 

LISTER Mo
0,1-0,4 l/ha
podpora příjmu 

a využití dusíku

LISTER Zn SL (WP)
0,4-1,2 l/ha (0,2-0,6 kg/ha) 

zvýšení výnosu a kvality produkce

LISTER Cu SL (WP) 
0,3-1,2 l/ha (0,2-0,6 kg/ha)

podpora příjmu dusíku, ovlivnění kvality metání 

LISTER Komplex Obiloviny 
0,5-1,5 l/ha

řešení zvýšených nároků na mikroprvky v intenzivních technologiích 

Folit P, Folit K, Folit S, Hořká sůl 23 %, močovina
dávku volit dle skutečné potřeby
odstranění deficitů 

nebo

DC 25 29 30 31 32 37 39 49 51 55 59 71-9261-69

podzim jaro

M-SUNAGREEN
1,5 l/t osiva
podpora klíčení, 

vzcházení a růstu 
kořenové soustavy 

nebo

POLYFOL Prim
1,5 -3,0 l/t osiva

moření

Ječmen jarní - systém stimulace a listové výživy

SUNAGREEN
0,5 l/ha

vyrovnání odnoží, retardace plevelných odnoží, 

omezení rizika poléhání, snížení obsahu NL 

HERGIT 
0,2 l/ha

zvýšení odolnosti proti poléhání, 

zesílení stébla 

LISTER Mn SL (WP)
0,4-1,3 l/ha (0,2-0,7 kg/ha)

podpora odnožování 

LISTER Zn SL (WP)
0,4-1,2 l/ha (0,2-0,6 kg/ha)
zvýšení kvalitativních parametrů sladu

LISTER Cu SL (WP) 
0,3-1,2 l/ha (0,2-0,6 kg/ha)

podpora příjmu dusíku, ovlivnění kvality metání 

LISTER Komplex Obiloviny
0,5-1,5 l/ha

řešení zvýšených nároků na mikroprvky v intenzivních technologiích 

Folit P, Folit K, Hořká sůl 23 %, močovina
dávku volit dle skutečné potřeby
odstranění deficitů 

DC 25 29 30 31 32 37 39 49 55 61 71-902110-130700

M-SUNAGREEN
1,5 l/t osiva
podpora klíčení, 

vzcházení a růstu 
kořenové soustavy 

REXAN 
0,1 l/ha

podpora odnožování 

a růstu kořenové soustavy 

LISTER Mo
0,1-0,2 l/ha

podpora příjmu N, snížení obsahu NL

nebo

POLYFOL Prim
1,5 -3,0 l/t osiva

moření

Řepka olejná - systém stimulace a listové výživy

REXAN 
0,1 l/ha

regenerace pří pozdním nástupu jarní vegetace

HERGIT 
0,2 l/ha

regenerace při výrazném 

poškození během zimy

nebo

LISTER Mo
0,1-0,4 l/ha

zvýšení obsahu sušiny 

a mrazuvzdornosti

FOLIT Bór
0,6-1,0 l/ha

zlepšení zdravotního 

stavu a mrazuvzdornosti

FOLIT Bór + FOLIT S
1 l/ha + 2 l/ha

zlepšení příjmu a využití základních živin, zlepšení zdravotního stavu

LISTER Mn SL (WP)
0,6-1,0 l/ha (0,4-0,8 kg/ha) 

podpora větvení

nebo

LISTER Komplex Olejniny
1,5-2,5 l/ha

řešení zvýšených nároků na mikroprvky v intenzivních technologiích

FOLIT S, 2 l/ha 

úprava poměru S:N, zlepšení přijmu a využití dusíku, 

zpevnění pletiv, zvýšení kvality produkce

HERGIT 
0,2 l/ha

zvýšení rovnoměrnosti a intenzity kvetení, 

zvýšení počtu semen na rostlině

00 10 20 30 40 50 55 61 65 80-90DC

podzim jaro

Folit P, Folit K, Hořká sůl 23 %, močovina
dávku volit dle skutečné potřeby
odstranění deficitů 

M-SUNAGREEN
15 l/t osiva
podpora klíčení, 

vzcházení a růstu 
kořenové soustavy 

1-2x

2x

1-2x



CHEMAP AGRO s.r.o.

Dašice 475, 533 03

tel. 739 593 830, fax 466 670 893

www.chemapagro.cz, agro@chemapagro.cz

Informace, poradenství

agro@chemapagro.cz
tel.  739 593 830
tel.  724 909 393

Obchod, logistika

zlata.komarkova@chemapagro.cz
tel.  724 909 414

4  KONTAKTY

Tento katalog má pouze informativní charakter. 

Při použití přípravku se řiďte pokyny uvedenými na etiketě.

Všechna práva vyhrazena © CHEMAP AGRO s.r.o., edice 12/2011

BIOSFOR s.r.o.

Slepotice 36

530 02 Pardubice

tel. 739 429 746

www.biosfor.eu
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