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Proč na podzim aplikovat ENVISTART 

Aplikace přípravku ENVISTART má výborný vliv na přezimování 
řepky olejné díky unikátnímu složení z přírodně identických 
stimulátorů růstu, huminových kyselin, aminokyselin a kvalitní 
směsi mikroelementů ve špičkové chelátové podobě. 

Podzimní aplikace přípravku ENVISTART, v kombinaci s 
fungicidy s regulačním účinkem růstu, prokázaly unikátní vliv 
přípravku na regulaci růstu. Díky složkám posilujících tvorbu 
kořenového systému, byl růst přesměrován směrem dolů k 
větší tvorbě kořenových struktur na úkor nadzemní části. 

Silný regenerační, protistresový a zakořeňovací účinek 
přípravku ENVISTART se na jaře projeví: 

 menším poškozením rostlin po zimě = lepší základ pro 
budoucí úrodu (zejména poškození v oblasti krčků), 

 větším počet přeživších rostlin – až o 25 % podle polohy, 
sněhové pokrývky a síly holomrazů,  

 rychlejší regenerací po poškození kořene vlivem 
nerovnoměrného rozmrzání půdy, 

 zlepšeným čerpáním živin z půdy, zejména v kombinaci s 
další aplikací přípravku ENVISTART na jaře.  
 

Přípravek ENVISTART je na podzim možno použít pro porosty 
ve výborném stavu, které rychle rostou. Tyto porosty jsou 
náchylné v zimě na poškození nadzemní části - holomrazy 
nebo různými chorobami při dlouhé zimě. Při aplikaci 
přípravku ENVISTART s morforegulátorem se růst v nadzemní 
části zastaví, ale rostlina roste „dolů“ - tím se významně posílí 
kořen a sníží poškození nadzemní části.  

Díky silnému kořenové části a v kombinaci s jarní aplikací 
přípravku pak dochází k výtečné regeneraci a nastartování 
růstu a větvení rostlin. 

Naopak slabší porosty jdou s přípravkem ENVISTART do zimy 
lépe zazimované a odolnější vůči poškození vnějšími vlivy. 

Přípravek zakoupený k podzimnímu ošetření lze použít i na jaře 
do jakýchkoli porostů k regeneraci po zimě.  
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Přípravky ENVIFYT super a ENVIFYT profi 
doporučujeme:  

 ke zlepšení vyrovnanosti porostu,  

 při zhoršených klimatických podmínkách – nízké 
teploty, nižší pH půdy, kdy kořenový systém rostliny 
nevyužívá dostatečně živiny v půdě.  

 
Na podzim přípravky podporují lepší přezimování. 
 
Na jaře přípravky pomáhají rostlinám rychleji regenerovat 
v době, kdy ještě čerpání základních živin z půdy není 
dostatečné a kořen se teprve probouzí.  
 

Přípravky je vhodné použít při intenzivním pěstování 
obilnin (zejména pokud tvoří většinu v osevních 
postupech), kdy je nutné zajistit především zvýšení dávek 
hnojiv. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní ošetření 

ječmene 

Proč na podzim aplikovat  
ENVIFYT super nebo ENVIFYT profi 

Podzimní aplikací přípravku ENVIFYT super v době odnožování 
je zajištěno doplnění živin, lepší odnožení a zakořenění před 
zimou. 

Aplikací přípravku ENVIFYT super se zvýšeným podílem 
fosforu a především draslíku docílíme vitálnějšího stavu 
porostu a tím kvalitnějšího přezimování rostlin. 

Při použití ENVIFYT profi se projevuje vliv vápníku ve špičkové 
chelátové formě, snadněji přijatelné pro list. Vápník stabilizuje 
buňkové membrány, vnitrobuněčné napětí (turgor) a tím 
přispívá ke stabilitě porostu během stresových situací.  

U ozimého ječmene má aplikace významný vliv v počátku 
odnožování zejména u porostů později setých. Zde je obtížné 
dosáhnout požadované fáze růstu a tento rozdíl je možné 
snížit použitím přípravku ENVIFYT super. Opakované pokusy 
se spol. Soufflet Agro vedly k závěru, že výše výnosu se odvíjí 
od podzimního odnožení. 

 

 

 

Proč ENVISEED přidat k mořidlu  

 stimuluje biologické funkce semen 

 doplňuje výživovou bilanci při klíčení 

 podporuje tvorbu kořenového systému 

 vyrovnává hodnoty klíčivosti 
 
 
 
 
 
 

Pamatujte - dobré osivo je základ! 
 

Pomocný mořící přípravek ENVISEED je vhodné použít k 
základnímu moření s cílem stabilizovat porost v počátečním 
stádiu růstu, které je nejdůležitější pro vývoj rostlin a 
úspěšné přezimování. 
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