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Čo je amazoN®
? 

Bio stimulátor účinného využitia živín 

amazoN je bio stimulátor na zvýšenie nutričnej účinnosti.  

Prírodná baktéria, Bacillus mojavensis, ktorá viaže dusík zo vzduchu a sprístupňuje ho 

v biogénnej forme pre rastlinu. 

1. amazoN® vstupuje do medzibunkového priestoru rastliny, na povrchu listov 
vytvorí biofilm a svojou hydrofóbnou schopnosťou zabezpečí extra vodu pre 
rastliny.  

2. Premieňa N2 zo vzduchu na amónium, čím zabezpečuje konštantný prísun 

biogénneho dusíka do rastliny.  

Pri týchto procesoch nespotrebúva žiadnu energiu z rastlín.  

amazoN® poskytuje udržateľný, alternatívny zdroj dusíka, čím znižuje závislosť 

rastliny na príjme dusíka z pôdy a zabezpečuje plynulý prísun dusíka pre rastliny 

počas celej vegetácie. 

konštantný prísun 

dusíka do rastliny 

Dodáva dusík rastline počas 
celej vegetačnej doby, účinným 
a kontrolovaným procesom 
spôsobom 
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Výhody 

Zlepšuje rast a odolnosť rastlín 
 

amazoN® zvyšuje rast a odolnosť rastlín zlepšením 

dostupnosti dusíka v rastline počas vegetačného 

obdobia.  

Maximalizuje potenciál plodiny 
 

amazoN® maximalizuje potenciál úrody 

prostredníctvom vylepšeného hospodárenia s 

dusíkom počas celej sezóny a ponúka overený, 

predvídateľný výkon. 

Jednoducho sa používa 
 
amazoN® funguje bok po boku s rozvíjajúcimi sa 
poľnohospodárskymi postupmi s jednoduchým, 
flexibilným skladovaním a aplikáciou.  
 
 
 

Poskytuje trvalo udržateľný zdroj dusíka 
 
amazoN® spĺňa meniace sa očakávania trhu tým, že 
poskytuje udržateľný zdroj dusíka bez rizika 
vylúhovania do podzemnej vody, alebo uvoľňovania 
ďalších skleníkových plynov. Ani zvýšenie dávky 
umelého dusíkatého hnojiva nemusí rastline 
poskytnúť dostatok živín. Umelé dusíkaté hnojivo sa 

stráca a nie je dostupné vtedy, keď ho vaša plodina potrebuje. amazoN® poskytuje 
alternatívny zdroj dusíka, ktorý znižuje závislosť rastliny na príjme dusíka z pôdy a 
zabezpečuje plodinám prístup k dusíku počas celej sezóny.   
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Plodiny 

Bio stimulátor amazoN® na zvýšenie nutričnej hodnoty, je účinným riešením pre rôzne  

plodiny. Môžete ho použiť v poľnej výrobe, ovocinárstve, vinohradníctve, zeleninárstve 

alebo okrasnom a lesnom hospodárstve. 

 

dávka na ha: 1 kg/ha    /   5-10g /10l vody 

Pred dažďom: 1 hodina 

• Balenie: 100 g, 1 kg, 5 kg  

 

• Užitočné informácie: 

o Aplikujte na zdravé plodiny, neovplyvnené zlou výživou, alebo inými 

biotickými/abiotickými stresmi. 

o Aplikujte v období s dostatočným množstvom rastlinnej biomasy, keď 

plodina dobre pokrýva pôdu. 

o Používajte vodu s celkovým obsahom chlóru <1 ppm. Prípade použiť 

dažďovú vodu, alebo ak je z vodovodu nechať odstáť pár hodín.  

o Používajte vodu s pH medzi 5 a 8. 

o V závislosti od pôdnoklimatických podmienok a poľnohospodárskych postupov. V 

prípade potreby odporúčame aplikovať amazoN tesne pred aplikáciou hnojenia, pri 

hnojení. V prípade plodín vysadených na jeseň postrekujte, keď plodina po zimnom 

období obnoví rast. 
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amazoN® 
Bio stimulátor je založený na výnimočnom kmeni baktérií viažucich dusík. 

OBSAHUJE NERASTLINNÉ POTRAVINÁRSKE ZLOŽKY. 

Technická špecifikácia 

Poľné plodiny Termín aplikácie 
Slnečnica, repka, kukurica, sója 
Hustosiate obilniny, cukrová repa 

Aplikujte medzi fázou 4 až 8 listov 
(BBCH 14 a 18) 

Záhradné plodiny  
Mangold, cesnak, artičoka, zeler, brokolica, 
cibuľa, zelená cibuľa, kapusta, karfiol, špargľa, 
špenát, fazuľa, šalát, pór, reďkovka, melón, 
dyňa, tekvica, mrkva, petržlen 

Aplikujte medzi fázou 4 listov do začiatku 
odnožovania / kvitnutia (BBCH 14 a 20) 

Zemiaky Aplikujte od fázy 4 listov, na kvetný puk   
(BBCH 14 a 51) 

Jahody Aplikujte od fázy 5 listov do konca kvitnutia 
(BBCH 15 a 62) 

Baklažán, cuketa, uhorky,  
paprika, paradajky 

Aplikujte medzi po celej sezóny 

Ovocné stromy, vinič  
Kôstkové ovocie, jadrové ovocie, orechy, 
kríkové ovocie  

Aplikujte cez kvitnutie a následne vo fáze rastu 
predlžovania stonky (BBCH 31 a 39) 

Hrozno Aplikujte medzi fázou 5 listov až do strednej 
fázy vývoja ovocia (BBCH 15 a 75) 

Pre ďalšie plodiny a/alebo ďalšie informácie sa obráťte na zástupcu dodávateľa www.biotomal.sk. 

OBJEM ROZTOKU 

amazoN® rozpustite v objeme vody - podľa použitia: v poľnej výrobe 80 l/ha až 300 l/ha, ovocie a 
vinič 100 l/ha až 1000 l/ha. Malospotrebiteľská dávka 5-10g /10l vody. Aplikujte na list.  

KOMPATIBILITA 

amazoN® bol testovaný v zmesi s rôznymi chemickými prípravkami na ochranu rastlín, hnojivami 
a adjuvantmi. Žiadny z prípravkov nevykazoval pokles účinku vplyvom použitia amazoN® 

NAČASOVANIE 

Pri použití amazoN® spoločne s BorOil odoláva dažďu už jednu hodinu po aplikácii. V 
prípade dažďa aplikáciu zopakujte. Pre dosiahnutie lepších výsledkov aplikujte skoro ráno. 

NEKOMPATIBILITA 

amazoN® neaplikujte na plodiny, ktoré sú ovplyvnené zasolením pôdy, vodným stresom, mrazom, 
škodcami a chorobami, podvyživené, ani za iných nepriaznivých okolností. Kombinovaná aplikácia 
s chlórovanými produktmi, (voda > 1 ppm Cl-) a fytosanitárnymi produktmi, ktoré chlór obsahujú, 
sa neodporúča.  

pH: amazoN® neaplikujte v roztokoch s pH nižším ako 5, alebo vyšším ako 8. 
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