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Unikátní k emi ité listové hnojivo s mikroprvky v chelátové form . K emík je v nejp ijatel-
n jší form  pro rostliny a sice kyselin  ortok emi ité (Si(OH)4).  Další mikroprvky obsažené 
v hnojivu jsou: bor, m , molybden a zinek

K emík p ízniv  ovliv uje vývoj a úrodu jednotlivých polních plodin, stimuluje tvorbu chlorofylu, ímž urychluje 
fotosyntézu a následný transport asimilát . Díky k emíku dochází k zesílení bun ných st n. Rostliny jsou tak 
daleko odoln jší p i napadení chorobami a šk dci. V neposlední ad  je tím zmírn n i abiotický stres u rostlin, 
nap . sucho. Mikroprvky p ízniv  ovliv ují d lení bun k a enzymatické funkce rostlin.

SLOŽENÍ HNOJIVA        g/l

Bor (B) 3 rozpustný ve vod

K emík (Si(OH)4) 25 rozpustný ve vod

M  (Cu) 10 rozpustný ve vod , chelát EDTA

Molybden (Mo) 2 rozpustný ve vod

Zinek (Zn) 6 rozpustný ve vod , chelát EDTA

DOPORU ENÉ DÁVKOVÁNÍ

PLODINA TERMÍN APLIKACE DÁVKOVÁNÍ  (l/ha)
Obilniny podzim: od 3. listu do konce podzimní vegetace

jaro: do fáze metání
0,5–0,8

epka podzim: od 4. listu do konce podzimní vegetace
jaro: od po átku vegetace do kvetení 0,5–0,8

Cukrová epa od 6.–10. pravého listu 0,5–0,8

Kuku ice od 2. listu do fáze 8. listu 0,5–0,8

Brambory od 3. listu do zakrytí brázd 0,5–0,8

FERTISILINN
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�   Viditeln  siln jší stéblo a listová plocha (7 dní po ošet ení)
�  Delší a siln jší ko enový systém

�  Lepší odnožování a vývoj obilnin
�  Delší a v tší listy (rychlejší fotosyntéza)

Kontrola FERTISILINN

FERTISILINNKontrola

Startovací listové hnojivo s biostimula ním ú inkem. Zlepšuje proko en ní rostlin a celkové 
zvýšení ko enové hmoty. Zinek je v hnojivu obsa en ve form
niv  tak ovliv uje r stový hormon auxin 

Macoresco stimuluje ko enový r st a veškeré ko enové aktivity. Díky tomu rostlina lépe hospoda í s vodou 
a odolává tak abiotickým stres m. Porosty jsou tak vitální a vyrovnané. 

Hnojivo velmi výrazn  ovliv uje výnosotvorné prvky. Doporu ujeme primárn  k ozimá 
epka, ozimá pšenice), ale i k jarní regeneraci porost

SLO VA     (g/l)

) 8 rozpustný ve vod

MACORESCO

Kontrola MA
54



DOPORU ENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)

Obilniny podzim: od 2. až 6. pravého listu
jaro: od konce odnožování do 1. kolénka 0,8

epka podzim: od 2. až 6. pravého listu
jaro: na za átku vegeta ního období 0,8

Mák setý ve fázi 4–8 list 0,8

Brambory od 2. až 6. pravého listu 0,8–1,2

Lušt niny od 2. až 8. pravého listu 0,8

Jahody
jak pro plantáže založené na podzim, tak pro jarní výsadbu 
(frigosadbu) ve fázi 1. až 3. listu, možno aplikovat ve dvou dávkách 
po 7–10 dnech

0,8

Ovocné školky ideální 2 aplikace od po átku vegetace po 7–14 dnech 0,8

Cibulová zelenina ve fázi 3 pravých list 0,8

Ko enová zelenina ve fázi 3 pravých list 0,8

Sadba zeleniny ve fázi 3 až 7 pravých list  (3–5 dn  p ed výsadbou) 0,8

Nová generace listových hnojiv obsahující živiny ve form  nano ástic p írodního p vodu. 
NAVU FORTE obsahuje vyvážený pom r makro a mikroprvk  pro nejefektivn jší dopln ní 
chyb jících živin a to i na základ  systému aktivace výživových složek – NUTRI ACTION 
SYSTÉM. Vhodné i do speciálních kultur (ovocné sady, vinná réva, zelenina)

NAVU FORTE výrazn  zlepšuje využití živin z p dy a eliminuje u rostlin abiotický stres. 

Ho ík je stavební sou ástí chlorofylu, což nám zlepšuje innost fotosyntézy. 

Draslík a vápník se podílí na fyziologických procesech, na vyzrávání pletiv a vedou k celkovému zlepšení 
hospoda ení s vodou. 

Všechny zmín né faktory se podílí na zvýšení rentability rostlinné výroby a zlepšení kvalitativních ukazatel  
sklizn .

SLOŽENÍ HNOJIVA g/l Poznámka
Dusík [NH2] 80 rozpustný ve vod

Draslík [K2O] 100 rozpustný ve vod

Vápník [CaO] 30 rozpustný ve vod

Ho ík [MgO] 30 rozpustný ve vod

Síra [SO3] 100 rozpustný ve vod

M [Cu] 1 rozpustný ve vod

Železo [Fe] 1 rozpustný ve vod

Mangan [Mn] 1 rozpustný ve vod

Molybden [Mo] 0,5 rozpustný ve vod

NAVU FORTE
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DOPORU ENÉ DÁVKOVÁNÍ
Plodina Termín aplikace Dávka (kg/ha)
Obilniny 2 aplikace: první od fáze odnožování do fáze druhého kolénka, 

druhá od podpraporcového listu do konce metání
4

Cukrová epa 2–3 aplikace: první post ik ve fázi 3–5 list  (další post iky každých 14–21 dní) 4

Kuku ice 1 aplikace ve fázi 3–6 list 4

epka 1–2 aplikace: první na podzim ve fázi 3–5 list , druhý na ja e po zahájení 
vegetace

4

Brambory 2–3 aplikace: první p i výšce rostlin 10–15 cm 
(další post iky každých 14–21 dní)

4

Cibulová zelenina 2–3 aplikace: první ve fázi 3–4 list  (další po 14– 21 dnech) 4

Raj ata 2–3 aplikace: první zhruba týden p ed výsadbou sadby 
(koncentrace cca. 1%; 4 lži ky/l), druhý po 14 dnech, t etí po odkv tu

4

Papriky 2–3 aplikace: první zhruba týden p ed výsadbou sadby (koncentrace cca. 1%; 
4 lži ky/l), druhý p ed kv tem, t etí na po átku tvorby plod

4

Okurky 2–3 aplikace: první od fáze 6 list  (další každých 14 dn ) 4

Brukvovitá 
zelenina

2–3 aplikace: první 3–4 dny p ed výsadbou sadby 
(koncentrace cca. 1%; 4 lži ky/l), další každých 14 dní

4

Ko enová 
zelenina

2 aplikace: první ve fázi 4–6 list  (další po 14–21 dnech) 4

Ovocné ke e 2 aplikace: první p ed kv tem, druhý zhruba týden od za átku tvorby plod 4–5

Jablon , hrušn 3–4 aplikace: první ve fázi zeleného pupene, druhý zhruba 2 týdny po odkv tu, 
další v období r stu plod  do sklizn  (nejpozd ji však 14 dní p ed sklizní)

4–5

Švestky, t ešn , 
višn

2–3 aplikace: první ve fázi bílého pupenu, další až do sklizn  plod  (nejpozd ji 
však 14 dní p ed sklizní)

4–5

Vinná réva 2–3 aplikace: první na za átku olist ní, druhá p ed kv tem a t etí aplikace po 
vytvo ení hroznu

4–5

Mechanismus ú inku NAVU FORTE

b žné hnojivo na listy 
s mikroprvky

Díky nanotechnologiím má NAVU FORTE silnou schopnost iontové vým ny a vazby. Makro- a mikroelementy 
snadn ji pronikají skrz iontové kanálky do parenchymatických bun k, kde se ú astní všech d ležitých fyziolo-
gických proces . Díky pevn jším vazbám (ukotvením na povrchu listu) se výrazn  snižuje riziko smyvu dešt m 
a využitelnost živin je o to vyšší.

iontové 
kanály

ektodesmy

vosková 
vrstva

vlastní 
kutikula

primární 
st na

sekundární
st na

bu ka 
epidermu
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Listové rozpustné hnojivo NPK (14:16:16) s chelátovými mikroprvky (EDTA, DTPA) pro 
nejefektivn jší dopln ní chyb jících živin. Hnojivo je ve form  rozpustných granulí.
Lze kombinovat s hnojivem Top Cropvit Obilniny (p ípadn  2 d lené aplikace)

OBSAHY ŽIVIN
Složení hnojiva [g/l]
Dusík [NH2] 20 -
Dusík [NH4] 120 -

Fosfor [P2O5] 160 rozpustný ve vod

Draslík [K2O] 160 rozpustný ve vod

Ho ík [MgO] 30 rozpustný ve vod

Síra [SO3] 180 rozpustný ve vod

M [Cu] 3 rozpustný ve vod

Železo [Fe] 1,5 rozpustný ve vod

Mangan [Mn] 5 rozpustný ve vod

Molybden [Mo] 0,4 rozpustný ve vod

Zinek [Zn] 1,5 rozpustný ve vod

DOPORU ENÉ DÁVKOVÁNÍ
Plodina Termín aplikace Dávka (kg/ha)

Obilniny
podzim: od fáze 4. listu 2–3
jaro: od fáze odnožování po po átek metání 2–4

OPTI OBILNINY
Listové rozpustné hnojivo NPK (11:15:21) s chelátovými mikroprvky (EDTA, DTPA) pro 
nejefektivn jší dopln ní chyb jících živin. Hnojivo je ve form  rozpustných granulí.
Lze kombinovat s hnojivem Top Cropvit epka (p ípadn  2 d lené aplikace)

OBSAHY ŽIVIN
Složení hnojiva [g/l]
Dusík [NH2] 15 -

Dusík [NH4] 95 -

Fosfor [P2O5] 150 rozpustný ve vod

Draslík [K2O] 210 rozpustný ve vod

Ho ík [MgO] 20 rozpustný ve vod

Síra [SO3] 190 rozpustný ve vod

Bor [B] 15 rozpustný ve vod

M [Cu] 1 rozpustný ve vod

Železo [Fe] 1,5 rozpustný ve vod

Mangan [Mn] 2 rozpustný ve vod

Molybden [Mo] 0,4 rozpustný ve vod

Zinek [Zn] 1,5 rozpustný ve vod

DOPORU ENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina Termín aplikace Dávka (kg/ha)

epka olejka
podzim: od fáze 5. listu 2–3
jaro: od zahájení vegetace po fázi zeleného poup te 2–4

OPTI EPKA
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Nová generace suspenzního listového hnojiva obsahující vyvážený pom r mikroprvk  v che-
látové form  pro nejefektivn jší dopln ní chyb jících živin s vysokým pom rem manganu a 
bóru. Ur eno p edevším pro epku, p ípadn  cukrovku 

Bor podporuje r st ko en  a p íjem živin stejn  tak dob e, jako tvorbu generativních orgán . Spole n  s m dí 
zvyšují odolnost rostlin proti nízkým teplotám. Rostliny jsou tak odoln jší, mén  stresované a porost je daleko 
vyrovnan jší. Nemalou m rou tomu p ispívá i zrychlení fotosyntézy pomocí manganu a nastartování enzymatic-
kých funkcí díky zinku a molybdenu. 

SLOŽENÍ HNOJIVA g/l Poznámka

Bor (B) 10,5 rozpustný ve vod

M  (Cu) 9 rozpustný ve vod , chelát EDTA

Mangan (Mn) 84 rozpustný ve vod , chelát EDTA

Molybden (Mo) 1,5 rozpustný ve vod

Zinek (Zn) 33 rozpustný ve vod , chelát EDTA

TOP CROPVIT EPKA
DOPORU ENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)

epka podzim: 1 ošet ení: ve fázi 4.–8. listu 
jaro: 1–2 ošet ení: od za átku vegetace do tvorby poupat 1

Cukrová epa 1–2 ošet ení: ve fázi 4.–6. listu 1

Brambory 1–2 ošet ení:  od zapojení vegetace po tvorbu hlíz 1

Lušt niny 1–2 ošet ení: od 4.–6. listu do za átku kvetení 1

OPTI 
EPKA 

(2–4 kg)
MACORESCO 

(0,8 l)

01 05 10 11 12 14 18 32 51 53 55/57 61 63 65 69 72

TOP CROPVIT 
EPKA (1,0 l)

1312



Nová generace suspenzního listového hnojiva obsahující vyvážený pom r mikroprvk  v che-
látové form  pro nejefektivn jší dopln ní chyb jících živin, s vysokým pom rem manganu, 
m di a zinku. Ur eno p edevším ke zlepšení stavu porost  v jarním období, zejména pro 
obilniny 

Díky vysokému obsahu m di dochází k lepšímu p íjmu a metabolismu dusíku p i nízkých teplotách a zásadnímu 
vlivu na potraviná skou kvalitu (obsah N–látek a lepek v zrnu). 

M  pozitivn  ovliv uje i délku a plnost klasu, jakožto tvorbu ligninu v rostlinných pletivech (snížení rizika 
poléhání). 

Mangan spolehliv  zvyšuje obsah chlorofylu a urychluje tím fotosyntézu rostlin. Obecn  lze íct, že vede k vyrov-
nan jšímu porostu.

Zinek a molybden podporují d lení bun k (prodlužovací r st) a zajišt ní všech enzymatických funkcí.

SLOŽENÍ HNOJIVA g/l Poznámka

M  (Cu) 34,5 rozpustný ve vod , chelát EDTA

Mangan (Mn) 75 rozpustný ve vod , chelát EDTA

Molybden (Mo) 0,9 rozpustný ve vod

Zinek (Zn) 45 rozpustný ve vod , chelát EDTA

TOP CROPVIT OBILNINY
DOPORU ENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)

Ozimé obilniny podzim: 1 ošet ení: od 3. pravého listu 
jaro: 1–2 ošet ení: od 3. listu do praporcového listu 0,5–1

Jarní obilniny 1–2 ošet ení: od 3. pravého listu do praporcového listu 0,5–1

Cibulová zelenina 1–2 ošet ení: od 3. až 5. pravého listu do sklizn 1

Travní porosty 1–2 ošet ení: od 2. pravého listu do za átku odnožování 1

TOP CROPVIT 
OBILNINY (1,0 l)

OPTI OBILNINY (2–4 kg)

MACORESCO
(0,8 l)
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 01 12 14 22 25 27 35 41 45 47 54 64

TOP CROPVIT 
ZN+ (1,0 l)

TOP CROPVIT 
ZN+ (0,5 l)

TOP 
CROPVIT 
ZN+ (0,5 l)

00 09 11 12 14 15 17/32 53 63 69/79 89

TOP CROPVIT 
ZN+ (1,0 l)
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Nová generace suspenzního listového hnojiva obsahující vyvážený pom r mikroprvk  
v chelátové form  pro nejefektivn jší dopln ní chyb jících živin, s vysokým pom rem zinku. 
Ur eno p edevším pro mák a kuku ici 

Velmi dobrých výsledk  bylo dosaženo u máku, kde je zinek naprosto nezbytný pro úsp šné p stování. Celkov  
mák není p íliš náro ný na výživu (krom  Zn), ale je velmi citlivý na stres.

Ten je eliminován zejména m natou (Cu) a manganovou (Mn) složkou p ípravku TOP CROPVIT Zn+.

Zinek je nezbytný pro tvorbu r stových látek a kvalitní opylení. U máku hraje d ležitou roli v nasazení semen 
v makovicích. Podílí se tedy p ímo na vyšším výnosu makoviny. 

SLOŽENÍ HNOJIVA g/l Poznámka

M  (Cu) 18 rozpustný ve vod , chelát EDTA

Mangan (Mn) 48 rozpustný ve vod , chelát EDTA

Molybden (Mo) 0,75 rozpustný ve vod

Zinek (Zn) 75 rozpustný ve vod , chelát EDTA

DOPORU ENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)

Kuku ice od 3–5 list 1

Mák

 1 aplikace: ve fázi 6–8 pravých list  1

2 aplikace (d lené dávky)
- ve fázi 6–8 pravých list     
- ve výšce porostu 30 cm (viditelné poup )

0,5
0,5

TOP CROPVIT ZN+
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Nová generace suspenzních listových hnojiv, obsahující vyvážený pom r mikroprvk  pro 
nejefektivn jší dopln ní chyb jících živin 

Hnojivo ur ené pro základní použití v cukrové ep , epce ozimé, kuku ici, bramborách, ovocných sadech, vini-
cích a v jiných kulturách vyžadujících vysoké dávky boru a molybdenu. 

Zabra uje výskytu fyziologických poruch zp sobených nedostatkem boru a molybdenu a eliminuje jejich sym-
ptomy (srdí ková hniloba cukrové epy, nízký obsah cukru, nízká násada kv t  a plod , p ed asné opadávání 
plod , nekrózy aj.). 

Molybden urychluje využití dusíkatých forem v rostlin . Zlepšuje kvalitu pylu rostlin. Ve vinné rév  ideální proti 
sprchávání kv tenství.

SLOŽENÍ HNOJIVA g/l Poznámka
Bor(B) 150 rozpustný ve vod

Molybden (Mo) 6 rozpustný ve vod

CROPVIT BMO        
DOPORU ENÉ DÁVKOVÁNÍ

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)

Cukrová a krmná epa 2–4 post iky od fáze 4 list  do zakrytí mezi ádk 1–5

epka formování r žice až do fáze poupat 1–3

Brambory 1–2 post iky p ed kvetením, každých 10–14 dní 1–2

Kuku ice 1–2 post iky od fáze 7–8 list , každých 10–14 dní 1–3

Lušt niny p ed kv tem; po kv tu 1–2

Jahody p ed kv tem 1–2

Zelenina 2 post iky b hem intenzivního r stu 1–2

Vinná réva p ed kv tem 1–2

00 07 09   10 14 16 31-39 45 51

Cropvit BMo 
(1,0 l)
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©INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Hnojiva používejte bezpečně. 
Vždy dodržujte návod k použití, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 
Před každým použitím si přečtěte etiketu/návod k použití.
Přípravky jsou povoleny pouze pro profesionální uživatele.
Respektujte varovné věty a symboly.

Ediční uzávěrka katalogu 23. 3. 2021.



�  Marie Pr chová
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