INOVATÍVNY STIMULÁTOR RASTU A ÚRODNOSTI RASTLÍN
OVPLIVŇUJÚCI VEGETATÍVNY A GENERATÍVNY ROZVOJ
RASTLÍN
NANO-GRO® je jediným induktorom odolnosti rastlín na trhu , aktivátorom rastu a úrodnosti.
Jeho činnosť spočíva v prirodzenom spustení vnútorného výnosového potenciálu
a obranného mechanizmu rastlín na bunkovej úrovni, stimulujúc ich k produkcii,
prírodných rastových hormónov, t.j. auxínov, gibberellínov, cytokinínov a
enzýmov, ktoré aktivujú fyziologické procesy a pôsobia ako špecifická
vakcína pre rastliny. Toto pôsobenie sa prejavuje výrazným zvýšením odolnosti
rastlín, ako aj vytvorením rozsiahleho koreňového systému, ktorý umožňuje
väčšiu penetráciu pôdy, a tiež lepšie vstrebávanie živín a vody do rastliny, jej nadzemná časť sa tiež
rozvíja rýchlejšie. To všetko sa prejavuje v správnom raste celej rastliny, vyššej a kvalitnejšej úrode.

VÝHODY A EFEKTÍVNOSŤ:
zvyšuje toleranciu voči stresovým podmienkam
zabezpečuje lepšie prezimovanie ozimných rastlín
ovplyvňuje lepšie klíčenie obilnín
zabezpečuje rast generačných orgánov
vplýva na zvýšenie objemu koreňov a nadzemných častí rastlín
spôsobuje zvýšenie výnosu
zvyšuje odolnosť proti škodcom a patogénom
zvyšuje účinnosť fungicídov
zabezpečuje lepšie vstrebávanie hnojív
ovplyvňuje zlepšenie kvalitatívnych parametrov úrody(obsah bielkovín,tuku, cukrov)
zabezpečuje vysokú kvalitu výsevu semien
ZLOŽENIE:
Oligosacharidová granulka veľkosti ~ 4 mm obsahujúcich
sírany prvkov: Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag
-9
pri nanomolárnych koncentráciách (10 mola).
NANO-GRO®
získal hlavnú cenu v súťaži
o najinovatívnejší produkt

Power of innovation
AGRO-POWER MAZURY
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NANO-GRO® poskytuje stimuláciu rastu a rozvoja rastlín
na troch úrovniach:
stimulácia vývoja koreňového systému
aktivácia nadzemného rastu rastlín
indukcia rezistencie rastlín
čo znamená vyššiu a kvalitnejšiu úrodu.

MECHANIZMUS PRÁCE NANO-GRO®
aplikácia rastlín

NANO–GRO®

aktivácia "mechanizmu obrany proti stresu" na bunkovej úrovni
bez skutočného stresového faktora
produkciu rastových hormónov, t.j. auxínov, gibberellínov a cytokinínov
efektívnejšie využívanie živín a vody
zvýšenie odolnosti rastlín

intenzívny rast:
rast koreňového objemu,
zvýšenie objemu
nadzemnej časti
väčšia listová plocha.

väčší výnos

zvýšená
odolnosť:
voči chorobám,
voči stresovým
podmienkam,
krížová odolnosť.

vysoká
kvalita úrody:
nárast obsahu bielkovín,
nárast indexu gluténu,
nárast obsahu cukru,
nárast obsahu vit. C,
nárast obsahu karoténov.
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NANO-GRO® EFEKTY - VÝSLEDKY TESTOV

pšenica

/odrody: Smuga, Finezja, Bogatka /

nárast úrodnosti:
do 30% vo vzťahu ku kontrolnej skupine,
o 15% v porovnaní s porovnávacím ošetrením,
13

t/ha

12
11

kontrola
porovnávacia zmes

10

NANO-GRO®

9
8
úroda semien

zvýšenie čerstvej a suchej hmotnosti koreňov a nadzemných častí: do 30%,
účinná ochrana poľa proti vypadnutiu rastlín,
rast povrch listov: do 24%,
zvýšenie obsahu bielkovín v zrnách,
lepší transport látok,

väčší počet klasov na jednotku povrchu: do 30%,
1000

szt./m2

900

kontrola
porovnávacia zmes

800

NANO-GRO®
700
600

množstvo klasov

nárast HTZ:
do 3% vo vzťahu ku kontrolnej skupine,
o 5% v porovnaní s porovnávacím ošetrením,
zvýšenie obsahu a gluténového indexu pšeničného zrna do 5%,
zvýšenie obsahu bielkovín v zrnách,
vysoká výsevná hodnota semien,
zvýšenie odolnosti voči chorobám, okrem iného: fuzária, múčnatka.

IUNG-PIB Puławy i IOR-PIB Poznań
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NANO-GRO® EFEKTY - VÝSLEDKY TESTOV

repka

/odrody: Bazyl, Bojan, Bakara/

nárast úrodnosti:
do 23% vo vzťahu ku kontrolnej skupine,
o 12% v porovnaní s porovnávacím ošetrením,
lepšie zimovanie rastlín,
zvýšenie zelenej a suchej masy nadzemných častí: do 30%,
3,5

t/ha

3

kontrola
porovnávacia zmes

2,5

NANO-GRO®
2
1,5

úroda semien

zvýšenie čerstvej a suchej koreňovej masy: do 25%,
vyšší počet konárov a listov na rastline,
vyšší počet šešúľ na rastline: do 12%,
nárast HTZ:
do 12% vo vzťahu ku kontrolnej skupine,
o 7% v porovnaní s porovnávacím ošetrením, vyššia
hustota vysiatych semien: do 9%,
vysoká výsevná hodnota osiva,
zvýšenie obsahu tuku v semenách,
zvýšená odolnosť voči chorobám.

IUNG-PIB Puławy

cukrová repa

/odroda: Jagoda/

nárast úrody cukrovej repy:
do 15% pri ošetrení morením ,
do 7% pri postreku,
74
72

t/ha

70

štandard

68

NANO-GRO® ošetrenie morením
NANO-GRO® postrek

66
64
62
60

úroda

vyššia technologická výťažnosť cukru:
do 13% pri ošetrení,
do 8% pri postreku,
nižší obsah melaso tvorných častíc: K, Na, N
/umožňuje efektívnejšie získavať cukor z koreňa počas spracovania/

vyšší index alkality
/odzrkadľuje sa vo vyššom množstve získaného cukru/

KHBC Straszków
Adam Sitarskieg
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NANO-GRO® EFEKTY - VÝSLEDKY TESTOV

kukurica

/všeobecná odroda /

zvýšenie výnosu zŕn:
do 23% vo vzťahu k kontrolnej skupine v kombinácii s ošetrením,
do 18% vo vzťahu k kontrolnej skupine,
o 5% v porovnaní s porovnávacím ošetrením,
17
16

t/ha

15

kontrola

14

NANO-GRO®
ošetrenie

13
12

®

NANO-GRO + ošetrenie

11
10

úroda zrna pri vlhkosti 15%

zvýšenie počtu zŕn :
do 21% vo vzťahu ku kontrolnej skupine v kombinácii s ošetrením,
do 11% vo vzťahu k kontrolnej skupine,
zvýšenie hmotnosti zrn :
do 18% vo vzťahu k kontrolnej skupine v kombinácii s ošetrením,
do 15% vo vzťahu k kontrolnej skupine,
o 4% v porovnaní s porovnávacím ošetrením,

110
105

kontrola

100
g

NANO-GRO®
ošetrenie

95
90

NANO-GRO®+ ošetrenie

85
80

masa zŕn zo zdroja pri vlhkosti 15%

zvýšenie výnosu a sušiny celých rastlín:
do 25% vo vzťahu ku kontrolnej skupine v kombinácii s ošetrením,
do 12% vo vzťahu ku kontrolnej skupine,
o 4% v porovnaní s porovnávacím ošetrením,
zrýchlenie schádzania kukurice,
zvýšenie podiel zdrojov v čerstvej hmotnosti rastlín
/veľmi dobrá surovina na silážovanie /,
zvyšovanie podielu zrna v hmotnosti zdroja,
oveľa menej paralýzy klasov - len 1%
cez kukuricu v porovnaní
ku kontrolnému objektu / 19,6% infikovaných zdrojov /
a ošetrenie / 15% infikovaných buniek /.
IUNG-PIB Puławy
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NANO-GRO®
vyrovnanie schádzajúcich rastlín

NANO-GRO®
zdravé rastliny

NANO-GRO®
úroda zemiakov z jednej rastliny

KONTROLA
slabé výrastky

KONTROLA
rastliny napadnuté

KONTROLA
úroda zemiakov z jednej rastliny
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KALKULÁCIE ZISKU
cena zákroku
NG® - 1 x

Návratnosť
investície

úroda
t/ha

rozdiel
t/ha

postrek EUR/ha

príjem**
EUR/ha

6,50

-

-

-

-

6,83

+ 0,33

17,00

+ 46,00

2,71x

NANO-GRO
+ 10%

7,15

+ 0,65

17,00

+ 91,00

5,35x

NANO-GRO®
+ 15%

7,48

+ 0,98

17,00

+ 137,20

8,07x

kombinácie

násobok

KONTROLA
štandardné
ošetrenie
®

NANO-GRO
+ 5%
nárast úrody

®

nárast úrody

nárast úrody

pšenica

Návod na použitie - postrek 8 granúl NANO-GRO® / ha
* Cena NANO-GRO® - 2,1 EUR / za granulu
** Cena pšenice - 140,00 EUR/ t
kombinácie

cena zákroku
NG® - 1 x

Návratnosť
investície

úroda
t/ha

rozdiel
t/ha

postrek EUR/ha

príjem**
EUR/ha

3,50

-

-

-

-

3,68

+ 0,18

17,00

+ 63,00

3,7X

3,85

+ 0,35

17,00

+ 122,50

7,2X

4,03

+ 0,53

17,00

+ 185,50

10,9X

násobok

KONTROLA
štandardné
ošetrenie
®

NANO-GRO
+ 5%
nárast úrody

®

NANO-GRO
+ 10%
nárast úrody

®

NANO-GRO
+ 15%
nárast úrody

repka

Návod na použitie - postrek 8 granúl NANO-GRO® / ha
* Cena NANO-GRO® - 2,1 EUR/ za granulu
** Cena repky - 350,00 EUR/ t
cena zákroku

Návratnosť
investície

úroda
t/ha

rozdiel
t/ha

NG - 1 x
postrek EUR/ha

príjem**
EUR/ha

7,50

-

-

-

-

NANO-GRO®
+ 5%

7,88

+ 0,38

17,00

+ 53,20

3,12x

NANO-GRO®
+ 10%

8,25

+ 0,75

17,00

+ 105,00

6,17x

NANO-GRO®
+ 15%

8,63

+ 1,13

17,00

+ 158,20

9,3x

kombinácie

®

násobok

KONTROLA
štandardné
ošetrenie

nárast úrody

nárast úrody

nárast úrody

®

kukurica
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Návod na použitie - postrek 8 granúl NANO-GRO / ha
* Cena NANO-GRO® - 2,1 EUR / za granulu
** Cena kukurice – 140,00 EUR/ t

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE
Poľnohospodárske

ošetrenie

repka
morenie osiva

12 granuliek NANO-GRO® / 10 l vody / 1 t osiva

postrek

8 granuliek NANO-GRO® / 200-300 l vody / ha
zákrok opakovať1-2 x počas vegetačnej sezóny

termín použitia
postreku

od štádia vývoja ružice listov až po predĺženie
fázy hlavného výhonku, najlepšie na jeseň a
okamžite po začatí jarnej sezóny

obilniny
morenie osiva

24 granuliek NANO-GRO® / 10 l vody / 1 t zrna

postrek

8 granuliek NANO-GRO® / 200-300 l vody / ha
zákrok opakovať1-2 x vo vegetačnej sezóne

termín použitia
postreku

od fázy odnožovania až po začiatok fázy ušľachtilosti,
najlepšie na jeseň a bezprostredne po začiatku jarnej sezóny

kukurica
morenie osiva

24 granuliek NANO-GRO® / 10 l vody / 1 t zrna

postrek

8 granuliek NANO-GRO® / 200-300 l vody / ha
zákrok opakovať1-2 x počas vegetačnej sezóny

termín použitia
postreku

od fázy 4-6 listov do začiatku fázy kvitnutia

zemiak
morenie osiva

10 granuliek NANO-GRO® / 1 t hľúz

postrek

8 granuliek NANO-GRO® / 200-300 l vody / ha
zákrok opakovať1-2 x počas vegetačnej sezóny

termín použitia
postreku

od začiatku vývojovej fázy postranných výhonkov
až po začiatok fázy tvorby pukov

cukrová repa
postrek

8 granuliek NANO-GRO® / 200-300 l vody / ha
zákrok opakovať1-2 x počas vegetačnej sezóny

termín použitia
postreku

od fázy 4-6 listov

Spôsob prípravy zmesi v kombinácii s morením:
- rozpustite množstvo granúl potrebných na morenie v malom množstve vody
(asi 0,5 l), intenzívne pretrepte,
- pridajte získaný roztok do zmesi na morenie, premiešajte, morte ako obvykle.
Spôsob prípravy zmesi na postrek:
- rozpustite množstvo granúl potrebných na ošetrenie v malom množstve vody
(približne 0,5 l), intenzívne pretrepať
- nalejte do postrekovača pripravenú pracovnú kvapalinu, premiešajte, roztok je
pripravený na aplikáciu.
POZOR !!! Prípravok NANO-GRO® je aktívny 24 hodín.
NANO-GRO® sa môže miešať s fungicídmi, insekticídmi a hnojivami.
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NANO-GRO® V ZÁHRADNÍCTVE
NANO-GRO® EFEKTY - VÝSLEDKY TESTOV

paradajka

zvýšenie skorého a komerčného výnosu do 17,5%, t.j. takmer 8 kg / m2,
zvýšená odolnosť voči chorobám,
zvýšenie obsahu cukrov a kyseliny askorbovej v ovocí,
zvýšenie dynamiky výnosov,
vyšší výnos frakcie rajčiaka IA Ø>6 cm,
vyššia priemerná hmotnosť ovocia IA Ø>6cm,
v priemere viac kvetov (o 13%) a ovocia(o 4%) na rastline,
dobre vyvinutý koreňový systém,
silnejší rast a sila rastlín v období intenzívneho výnosu,
bez letného oslabenia rastu,
nárast obsahu N (o 14%), P (o 60%), K (o 5%) v ovocí,
lepšie vnútorné a vonkajšie zafarbenie ovocia počas celého obdobia zberu,
zvýšená tvrdosť a pevnosť plodov paradajok,
pozitívny vplyv na kvalitu vyrobených sadeníc.
INŠTITÚT ZELENINÁRSTVA SKIERNIEWICE

pozorovania

výrazný nárast celkového a komerčného výnosu,
zvýšená odolnosť voči chorobám,
stimulácia vývoja koreňového systému,
dodatočný vplyv na kvalitu vyrobených sadeníc,
skrátenie doby klíčenia semien,
zvýšenie obsahu chlorofylu v listoch sadeníc o 6,5%,
rastliny menej náchylné na napadnutie chorobami,
silnejšia stena plodov rajčiaka,
rýchlejšie zafarbenie ovocia,
lepšie zaradenie paradajok do skupiny,
zrýchlenie generatívneho rastu,
pozitívny vplyv na kvitnutie a skoré výnosy,
zvýšenie obsahu cukrov a kyseliny askorbovej v ovocí,
zvýšenie obsahu lykopénu v rajčiakoch,
zvýšenie obsahu karotenoidov v mrkve,
lepšie vstrebávanie a spracovanie aplikovaných pesticídov,
zvýšenie obsahu alicínu a glutatiónu v cesnaku,
zvýšenie obsahu chlorofylu a alicínu v kapuste.

KRAKOVSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA
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NANO-GRO®

KONTROLA

výnos skleníkových paradajok
z jednej rastliny

KONTROLA
rastliny uhorky
poľnej

KONTROLA
mrkva

NANO-GRO®
ošetrenie
+ postrek

NANO-GRO®
ošetrenie
+ postrek

výnos skleníkových paradajok
z jednej rastliny

NANO-GRO®
ošetrenie

NANO-GRO®
ošetrenie
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NANO-GRO®
veľké ovocie čiernej ríbezle

NANO-GRO®
dobre vyfarbenie ovocia

NANO-GRO®
nové prírastky

KONTROLA
malé ovocie čiernej ríbezle

KONTROLA
slabé vyfarbenie ovocia

KONTROLA
žiadne nové prírastky
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PRÍPRAVOK PODPORUJÚCI KULTIVÁCIU RASTLÍN
STIMULÁTOR RASTU A ÚRODNOSTI RASTLÍN
NANO-GRO® AQUA je jediným induktorom rezistencie rastlín na trhu a aktivátorom rastu a

úrodnosti. Jej činnosť spočíva v prirodzenej aktivácii vnútorného potenciálu úrodnosti a
mechanizmu obrany rastlín na bunkovej úrovni, stimulujúcej ich na produkciu prírodných
rastových hormónov, t.j. auxínov, gibberellínov a cytokinínov, súčasne enzýmov, ktoré
aktivujú fyziologické procesy pôsobiace ,ako špecifická vakcína pre rastliny. Táto činnosť
sa prejavuje vo vytváraní rozsiahleho a silného koreňa, ktorý umožňuje väčšiu penetráciu
pôdy a lepšie prijímanie živín a vody rastlinou. Nadzemná časť rastliny sa tiež rozvíja
rýchlejšie, čo sa prejavuje na správnom raste a vyššej, kvalitnejšej úrode.
Prídavok aminokyselín z morských rias Ascophyllum nodosum a huminových látok má za
následok rýchlejšiu stimuláciu, ktorá sa okamžite prenesie do vnútra rastlinných buniek,
ďalej posilňuje rastliny rýchlymi a nízkoenergeticky náročnými vstupy na zabudovanie
čistých aminokyselín do buniek a vytváranie stavebných bielkovín. Huminové kyseliny
navyše tvoria ochrannú bariéru na povrchu rastlín, chránia ich pred nadmerným žiarením,
chorobám a proti útokom škodcov. Huminové kyseliny okrem
toho pôsobia ako prírodné auxíny, čo pomáha rýchlejšiemu rastu rastliny.
VÝHODY A ÚČINNOSŤ:
zvyšuje toleranciu voči stresovým podmienkam
zabezpečuje lepšie prezimovanie ozimných plodín
ovplyvňuje lepšie klíčenie obilnín
zabezpečuje rast generačných orgánov
ovplyvňuje rast koreňovej hmoty a nadzemných častí rastlín
spôsobuje zvýšenie výnosu
zvyšuje odolnosť proti škodcom a patogénom
zvyšuje účinnosť fungicídov
zabezpečuje lepšie vstrebávanie hnojív
zlepšuje kvalitatívne parametre plodiny (obsah bielkovín, tuku, cukrov)
zabezpečuje vysokú hodnotu výsevu zrna/semien
okamžite preniká a účinkuje v rastline
vykazuje vysokú účinnosť v prípade regenerácie rastlín
pôsobí proti stresu pri používaní CHOP
ZLOŽENIE PREPARÁTU:
extrakt z rias Ascophyllum nodosum - 60%,
organické humusové substancie /huminové kyseliny a fulvové kyseliny / - 30%,
siričitány Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag v nanomolárnych koncentráciách - 0,16%.
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ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE
ošetrenie
poľnohospodárske

repka
postrek

250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha
1–2 zákroky počas sezóny, od fázy vývoja ružice listov do
fázy predĺženia hlavného výhonku, najlepšie na jeseň a
bezprostredne po začiatku jarnej vegetácie spolu
s prvým ošetrením fungicídmi

obilniny
postrek

250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha
1–2 zákroky počas sezóny, od fázy klíčenia do začiatku fázy
klásenia, najlepšie na jeseň a hneď po začiatku vegetácie
na jar s prvím ošetrením fungicídmi

kukurica
postrek

250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody/ ha
1–2 zákroky počas sezóny, od fázy 4-6 listov do začiatku
okvetnej fázy, najlepšie s fungicídnym ošetrením

slnečnica
postrek

250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha
1– 2zákroky počas sezóny, vo fáze 6-8 pravých listov,
počas otvárania kvietkov až do začiatku kvitnutia

sója
postrek

250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha
1– 2zákroky počas sezóny, vo fáze od 2 do 6 listov,
vo fáze kvitnutia

cukrová repa
postrek

250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha
1– 2zákroky počas sezóny,od fázy 4-6 listov až po
medziriadkový skrat, výhodne s fungicídnym ošetrením

zemiak
ošetrenie

záhradkárske
ošetrenie

ovocinárske

postrek

250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l wody / ha
1–2 zákroky počas sezóny, od začiatku vývojovej fázy
postranných výhonkov až po začiatok fázy tvorby pukov,
výhodne spolu s použitím fungicídneho ošetrenia

zelenina
postrek / polievanie
/ zavodňovanie
/ kvapkova zavlaha

250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha
2–4 zákroky počas vegetačného obdobia

ovocné rastliny
postrek / polievanie

375 ml NANO-GRO® AQUA / 400 l vody / ha
Čučoriedkové rastliny: čučoriedky, egreše, hrozno,
jahody, maliny, lesné jahody
2-4 x vo vegtačnom období:
- bezprostredne pred kvitnutím
- po fáze kvitnutia počas rastu zárodkov
Kôstkové stromy:višne,čerešne,slivky a stromy
jablone a hrušky
2-4 x počas vegetačnej sezóny:
- bezprostredne po kvitnutí(apríl)
- viazanie kvetov na nasledujúci rok (jún, júl, august)

vinič hroznorodý
postrek
®
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250 ml NANO-GRO® AQUA / 200-300 l vody / ha
jedno ošetrenie pred kvitnutím

NANO-GRO AQUA je netoxický a neškodný pre ľudí, zvieratá, vtáky a včely
- certifikát PZH: PZH/HT3212/2016.

NANO-GRO®AQUA

jačmeň

NANO-GRO®AQUA

silne vyvinutý koreňový
vlasový systém

KONTROLA

jačmeň

KONTROLA

slabo vyvinutý koreňový
vlasový systém
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