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Plon



Solidna kotwica Twoich plonów



Próchnica – źródło żyzności 
gleby

Próchnica inaczej humus to bezpostaciowa część organiczna gleby, powstała z rozkładu

organizmów roślinnych i zwierzęcych na drodze przemian biochemicznych, przy udziale

mikroorganizmów występujących w glebie.

Zawartość próchnicy w glebie decyduje o jej żyzności poprzez:

✓ Wpływ na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne.

✓ Działanie jako lepiszcze strukturotwórcze.

✓ Zwiększenie pojemności wodnej.



Żyzna gleba bogata                                
w kwasy humusowe

✓ Wysoka koncentracja kwasów humusowych w glebie to:

✓ zapobiegając utracie wody i składników pokarmowych,

✓ ogranicza zjawisko suszy,

✓ Ograniczenie procesu wypłukiwania składników pokarmowych,

✓ ograniczenie proces uwsteczniania fosforu,

✓ zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania toksycznych substancji,

✓ stymulacja życia biologicznego,

✓ stymulacja procesów produkcji enzymów roślinnych.

Kwasy humusowe (huminowe i fulwowe) to podstawowy składnik próchnicy, która decyduje o żyzności gleby.



Aminokwasy – źródło życia 
organizmów żywych

Aminokwasy to podstawowym elementem budowy białka roślinnego. Pełnią

wiele kluczowych funkcji m. in. są prekursorami fitohormonów!

Ważne:

✓ wyróżniamy dwa typy aminokwasów: L i P, 

✓ tylko typ L jest dostępny dla roślin

✓ proces pozyskiwania aminokwasów odbywa się na drodze fermentacji materiału 

roślinnego lub hydrolizy enzymatycznej naturalnych białek, 

✓ nowym źródłem aminokwasów jest ich produkcja poprzez syntezę chemiczną, 

a następnie oczyszczenie z formy P. 

źródło dwóch syntetycznych L-aminokwasów będących

prekursorami hormonów wzrostu w 100% wykorzystywane

przez rośliny.

L-Metionina

L-Tryptofan



L-Tryptofan – prekursor  
syntezy auksyn

L-Tryptofan wpływa na wytwarzanie auksyn, a więc hormonów odpowiedzialnych szczególnie w pierwszym 

etapie rozwoju za wzrost i rozwój korzeni. Jego większa obecność jest gwarantem szybszego rozwoju w tym 

okresie. 

Auksyny to grupa substancji chemicznych zaliczanych do hormonów wzrostu. Stymulują wzrost roślin odgrywając 

istotną rolę w procesach adaptacji roślin, takich jak geotropizm i fototropizm.

Stefy działania auksyn w korzeniu:

A - strefa elongacji komórek

B - strefa mnożenia się komórek



L-Metionina – prekursor  
syntezy etylenu

L-Metionina stanowi produkt wyjściowy do syntezy fitohormonu  zwanego etylenu. Ma on szczególne                

w procesach: kiełkowania, wzrostu elongacyjnego, kwitnienia, dojrzewania i starzenie roślin. 

Wzmacnia również syntezę giberelin. 

Wpływ działania etylenu i auksyn na 

różnicowanie się komórek korzenia:

A - inicjacja procesu

B - efekt różnicowania

Etylen jest jedynym gazowym hormonem roślin. Etylen produkowany jest dużej ilości szczególnie podczas 

podziału komórek (szczególnie w fazie ciemnej), przez co ma wpływ na wzrost i kształt komórek. 



Innowacyjna formuła

to ograniczenie stresów roślinnych 

biotycznych i abiotycznych

to wyższa efektywność fotosyntezy – szybszy 

wzrost i rozwój roślin

to wyższe pobieranie i transport składników 

odżywczych

Warunki stresowe

Produkcja antystresantów

Innowacyjna formuła
biostymulująca



Doraźna dawka składników 
pokarmowych

Zawarte w nawozie składniki pokarmowe wzmacniają 

m. in. takie procesy jak:

➢ budowę białek i wzrost roślin,

➢ rozwój korzenia,

➢ regulację gospodarki wodnej roślin.

Startus Active nawóz WE zawierający:

➢ Azot (N): 120 g/l

➢ Fosfor (P2O5): 50 g/l

➢ Potas (K20) : 100 g/l



Zalecenia stoswania

Termin stosowania Dawka



Start po wysoki plon




