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Alternatíva k používaniu fungicídov a dôležitý 
prvok modernej antirezistentnej stratégie

PlanTonic posilňuje 
imunitný systém rastliny



PlanTonic  - prirodzené, zdravé potraviny 
a vysoké výnosy! 

Čo je PlanTonic?

PlanTonic je vysoko moderný, prírodný rastlinný kondicionér, ktorý pôsobí na posilnenie imunitného sys-
tému rastlín, ako aj na zvýšenie kvality a výnosu! 

PlanTonic sa skladá z celého radu vysokoúčinných rastlinných koncentrátov a rastlinných olejov, 
ktoré v sebe obsahujú esenciálne zložky imunitného systém, totožné pre všetky rastliny.    

PlanTonic je výsledkom dlhoročných výskumov. Je pripravovaný sofistikovanými postupmi, podľa prís-
nych štandardov, ktoré sú neustále analyticky monitorované, so zreteľom na dosiahnutie najvyššej kva-
lity!

Ako PlanTonic pôsobí?
Vďaka intenzívnemu, hlavne výnosovo orientovanému šľachteniu, došlo k tomu, že mnohé zložky imu-
nitného systému rastlín dosiahli spodné hranice. Rastliny sú preto výrazne náchylnejšie voči patogénom, 
resp. chorobám a škodcom. PlanTonic zvyšuje koncentráciu najpodstatnejších zložiek imunitného sys-
tému rastlín na optimálnu úroveň. Tým sa navodí stav, ako keby sa moderná plodina vrátila v odolnosti 
voči patogénom k tomu, čo bolo vlastné pre „ neprešľachtených predkov“ súčasných moderných, vyso-
koúrodných plodín.

PlanTonicom ošetrený porast má lepšie fungujúci imunitný systém, je homogénnejší, silnejší a má vyššiu 
odolnosť proti biotickým a abiotickým vplyvom! Výsledky pokusov ukázali, že kutikula rastlín, po ošetrení 
Plan Tonicom zhrubla a zosilnela (vegetatívna aj generatívna časť rastliny). To spôsobuje, že pôvodcovia 
chorôb, ale aj škodci sa do rastliny dostanú oveľa ťažšie. Pri už prebiehajúcom napadnutí rastlinného 
pletiva hubovým patogénom, pôsobí PlanTonic ako ochrana fotosynteticky aktívneho povrchu rastliny, 
pretože po ošetrení neodpadne celý list, ale len napadnuté tkanivo. Zostatok listu ostane zachovaný.

PlanTonicom posilnený imunitný systém rastliny napadne pôvodcu ochorenia,  na rozdiel od mnohých 
bežných fungicídov, už v počiatočných štádiách vývoja choroby, čo vedie k silnejším, zdravším a kvali-
tatívne hodnotnejším rastlinám a zvyšuje sa aj účinnosť fotosyntézy!
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 Čo môže PlanTonic ponúknuť?  
• PlanTonic posilňuje celú rastlinu, od najmenšieho korienka, cez posledný list až po samotný plod
• Aplikácia fungicídov môže byť výrazne redukovaná, čo prináša nielen úsporu nákladov, ale rieši 

aj problémy rezistencie, či reziduí v rastlinách a potravinách
• Zosilnenie bunkových stien má za následok aj zvýšenie odolnosti voči škodcom
• Popri náraste výnosu sa zvyšuje aj kvalita a obsah nutričných látok
• Potraviny je možné produkovať v súlade s prírodou a prirodzene
• PlanTonic je použiteľný nielen v konvenčnom, ale čoskoro aj v biologickom spôsobe hospodárenia 

Kedy sa odporúča použiť prípravok PlanTonic? 
• Vo  všetkých plodinách, v čo možno najrannejšom vývojovom štádiu 
• Pri vysokom infekčnom tlaku, ako doplnok k fungicídom
• Ak sa nepoužívajú žiadne fungicídy (kukurica, tekvica, sója) 
• Ak sa chceme zbaviť, prípadne zredukovať reziduá fungicídov
• Nepostrádateľný prvok stratégie proti vzniku rezistencie
• Ak chceme zlepšiť skladovateľnosť dopestovaných produktov
• V žiadnom prípade nepoužívať počas kvitnutia rastlín

Kde a akým spôsobom je možné použiť prípravok PlanTonic? 
PlanTonic je možné aplikovať bežným poľným postrekovačom, v podstate na ktorúkoľvek plodinu.

Poľná výroba: obilniny, kukurica, repka, tekvice, sója, slnečnica, cukrová repa, zemiaky, chren 

Zelenina: šalát, špenát, paradajky, paprika, feferóny, kapusta, fazuľa, hrach, mrkva, cvikla, cibuľa, repa 

Ovocie a vinič: jablká, baza, čerešne, vinič

Aplikácia prípravku NovaFerm Multi na slamu predplodiny, na jeseň, resp. pred sejbou na jar, pod-
poruje účinok PlanTonicu!
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Extrémne výkyvy počasia v poslednom desaťročí, ako aj fuzáriami a hrdzami spôsobené 
škody na úrodách, stavajú do budúcnosti sektor pestovania obilia pred veľké výzvy.

Po rokoch výskumov máme v podobe PlanTonicu momentálne k dispozícii veľmi moderný produkt z prírodných zdro-
jov. S PlanTonicom je možné znížiť nákladovosť produkcie a zároveň zvýšiť úrody a obsah nutričných látok. 

Výhody a prínos PlanTonicu:
• kondícia a zdravotný stav rastlín sa zlepší
• kvalita a nutričná hodnota plodov sa zvýši
• počet zŕn na klas, HTZ a tým pádom aj výnos sa zvýšia
• príjem živín rastlinou, imunitný systém a rast obilia od odnožovania po tvorbu zrna je podporený a zosilnený
• náklady na ochranu rastlín je možné znížiť
• vysoko účinný a čisto prírodný produkt
• pre včely nie je nebezpečný 

Správne použitie PlanTonicu v obilninách:

1.  aplikácia v štádiu 25, 29 na jeseň - je možné kombinovať aj s herbicídom 
2.  aplikácia v štádiu 29, 31 na jar - - je možné kombinovať aj s herbicídom
3.  aplikácia v štádiu 39, 49 - zástavkový list 
4.  aplikácia po kvitnutí, štádium 61  

V extenzívnom konvenčnom hospodárení, hlavne v lokalitách, ktoré trpia suchom je možné prvú a štvrtú aplikáciu 
vynechať.

Dávka prípravku na jednu aplikáciu predstavuje 4l/ha s min. 250-300l vody

Pri požití PlanTonicu treba zohľadniť nasledovné:
Na základe spôsobu účinku, je nasadenie PlanTonicu v čo najskorších vývojových štádiách rastliny veľmi dôležité!
Neaplikovať počas kvitnutia!
Neaplikovať pri teplotách nad 24°C, alebo pri intenzívnom slnečnom svite!
Pre optimálny účinok, by po aplikácii nemalo v priebehu 4 hodín do porastu napršať, resp., nemala by byť apliko-
vaná závlaha! Môže sa miešať s bežnými prípravkami na ochranu rastlín, ale skúšku miešateľnosti pred aplikáciou 
je samozrejme vhodné urobiť! 

Použitie v obilninách
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Použitie v repke

Pri pestovaní repky majú farmári už na jeseň plné ruky práce. Porasty sa regulujú proti 
prerastaniu ešte pred príchodom zimy, repka by mala ísť do zimy so silným koreňovým 
systémom a zdravými listami. 

Použitie v repke:

Poľnohospodárske podniky, ktoré už používajú PlanTonic, spájajú jeho použitie s aplikáciou herbicídov, resp. in-
sekticídov v štádiu 4 – 8 listov. Na jar potom pri nástupe intenzívneho predlžovacieho rastu a tretíkrát aplikujú Plan-
Tonic pred kvitnutím.

Dávka prípravku na jednu aplikáciu predstavuje 4l/ha s min. 270-300 l vody

Kukurica je vysokovýkonná plodina a preto potrebuje aj po-
dporu imunitného systému. Aplikácia PlanTonicu v kukurici 
zvyšuje výnos a kvalitu úrody.

Výhody PlanTonicu:
• Zdravá rastlina a silne redukované zaťaženie mykotoxínmi 
• Zvýšenie výnosu až do 10 %

Použitie v kukurici:
Aplikácia v štádiu 8 až 10 listov, 5l/ha s 300l vody sa môže kombinovať 
aj s prípravkom CornProtect:

Použitie v kukurici



Pri pestovaní cukrovej repy je dôležité nielen to, čo je na prvý pohľad viditeľné, 
ale rovnako tak aj to, čo sa nachádza vo vnútri rastliny. PlanTonic pomáha far-
márom v obidvoch prípadoch.
S PlanTonicom sa zvyšuje odolnosť repy, zlepšuje sa jej kondičný stav a samozrejme sa aktivizuje aj imunitný systém 
rastliny. PlanTonic zlepšuje nutričné hodnoty, hlavne obsah cukru a aj výnos. To potvrdili nielen pokusy, ale aj praktické 
výsledky použitia PlanTonicu v poľnej výrobe.

Výhody a prínos PlanTonicu:

• zlepšenie kondície a zdravotného stavu rastliny
• nárast kvality, obsahu nutričných látok a hlavne obsahu cukru  v buľve
• navýšenie výnosu
• podpora a zosilnenie príjmu živín, imunitného systém rastlín a ich rastu
• náklady na ochranu rastlín je možné znížiť
• aplikácia  NovaFerm Multi v lete / na jeseň na pozberové zvyšky predplodiny,  podporuje účinnosť PlanTonicu a vedie k 

výraznej redukcii tlaku chorôb cukrovej repy
• vysoko účinný a čisto prírodný produkt  pre konvenčnú produkciu
• pre včely nie je nebezpečný 

Správne použite PlanTonicu:

Odporúča sa vykonať až 3 aplikácie prípravku. Postrek je možné počas vegetácie vykonať veľmi flexibilne, v závislosti od 
iných nutných aplikácií.

1. aplikácia v štádiu 14  
2. aplikácia v štádiu 16 až 17  
3. aplikácia v štádiu 39 až 40

Aplikačná dávka na jeden postrek je  4 l/ha a aspoň  270 – 300 l vody

Pri požití PlanTonicu treba zohľadniť nasledovné:
Na základe spôsobu účinku, je nasadenie PlanTonicu v čo najskorších vývojových štádiách rastliny veľmi dôležité!
Neaplikovať počas kvitnutia!    
Neaplikovať pri teplotách nad 24°C, alebo pri intenzívnom slnečnom svite!
Pre optimálny účinok, by po aplikácii nemalo v priebehu 4 hodín do porastu napršať, resp., nemala by byť aplikovaná 
závlaha! Môže sa miešať s bežnými prípravkami na ochranu rastlín. 
Skúšku miešateľnosti pred aplikáciou je samozrejme vhodné urobiť!

Použitie v cukrovej rep
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Kvôli vysokým pestovateľským nákladom, nárokom na úrodu a kvalitu hľúz je pri 
produkcii zemiakov nutná vysoká precíznosť a dostatočné odborné znalosti na 
zaistenie dôslednej ochrany rastlín, ich kondície a výživy. 

Zdravé hľuzy je možné ľahšie skladovať a skladovanie je tým pádom lacnejšie. PlanTonic je možné nasadiť do tech-
nológie pestovania zemiakov flexibilne, hlavne však v prvej polovici vegetačného obdobia.

Použitím PlanTonicu je možné dosiahnuť:

• zdravé porasty a zvýšenie výnosov
• zníženie skladových strát 
• zníženie nákladov na ochranu rastlín

Použitie v zemiakoch

Ďalšie výhody PlanTonicu:

• účinný a čisto prírodný produkt
• flexibilne použiteľný
• pre včely nie je nebezpečný 

Správne použitie PlanToniku pri pestovaní zemiakov:

PlanTonic je možné aplikovať až 5 x po 4 – 5 l/ha a s minimálne 300-400 l vody. Každá nasledujúca aplikácia by mala byť vždy s 
odstupom 10 až 14 dní (v závislosti od odrody, počasia a infekčného tlaku chorôb)!

1. aplikácia v štádiu 20 – 29 na mladé rastliny
2. aplikácia v štádiu 30 – 39 po zapojení radov
3. aplikácia v štádiu 40 – 49 aspoň 1 týždeň pred kvitnutím
4. aplikácia po odkvitnutí

Aplikačná dávka na jeden postrek je  4 l/ha a aspoň  300 – 400 l vody

Pri požití PlanTonicu treba zohľadniť nasledovné:
Na základe spôsobu účinku, je nasadenie PlanTonicu v čo najskorších vývojových štádiách rastliny veľmi dôležité! Nicht 
Neaplikovať počas kvitnutia!  
Neaplikovať pri teplotách nad 24°C, alebo pri intenzívnom slnečnom svite!
Pre optimálny účinok, by po aplikácii nemalo v priebehu 4 hodín do porastu napršať, resp., nemala by byť aplikovaná závlaha! 
Skúšku miešateľnosti pred aplikáciou je samozrejme vhodné urobiť!

uuu
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Použitie v porastoch tekvice
Tekvica olejná sa stala dôležitou a výnosnou plodinou. Na vyrovnanie 
výrazných výnosových rozdielov sa odporúča použitie PlanTonicu:

Výhody:
• lepší a rýchlejší vývoj mladých rastlín
• zdravé rastliny a stabilný výnos 
• vyššia úroda a výťažnosť oleja 

Aplikácia:
1. aplikácia v štádiu 6 až 8 listov 4l/ha 250-300l vody
2. aplikácia pred uzavretím radov 4l/ha 250-300l vody

Sója má vysoké nároky na perfektné vedenie porastu. Pre dosiahnutie vyso-
kého úrodového potenciálu je posilnenie imunitného systému s PlanTonicom, 
v každom prípade, potrebné.

Výhody:
• zvýšenie výnosu, často viac ako o 10% 
• rovnomernejšie a skoršie dozrievanie
• uľahčenie zberu 

Aplikácia:
1. aplikácia v štádiu 51, 14 dní pred kvitnutím 4l/ha 250-300l vody
2. aplikácia v štádiu 71, po kvitnutí  4l/ha 250-300l vody 

Použitie v porastoch chrenu
Pre zabezpečenie dobrého zdravotného stavu chrenu je momentálne Plan-
Tonic nenahraditeľný. To platí pre všetky zeleninové kultúry, kde pestovateľ 
kladie dôraz na kvalitné potraviny bez reziduí pesticídov.

Výhody:
• rýchly počiatočný vývoj
• výrazná podpora imunitného systému a zdravotného stavu
• vyššia a kvalitatívne lepšia úroda 
• žiadne reziduá fungicídov 

Aplikácia:
Od štádia 3 listov 4 x 4l/ha s odstupom 8 až 14 dní, v závislosti od poveter-
nostných podmienok.
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Použitie v sóji


