
kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Sodium p-nitrophenolate 3 g/l
Sodium o-nitrophenolate 2 g/l

Sodium 5-nitroguaiacolate 1 g/l

ATONIK
 

„Repetitio est mater studiorum“

 
Ako hovorí latinský nadpis vyššie, opakovanie 
je matkou múdrosti. Aj tak dobre zavedený a 
známy biostimulátor ako je ATONIK si zaslúži malé 
pripomenutie. 

Od prvého litra predaného na Slovensku ubehlo 
už vyše 25 rokov. Za tú dobu si vyslúžil rešpekt a 
stabilné postavenie u pestovateľov poľných plodín, 
ovocia, zeleniny aj okrasných rastlín. Široká etiketa a 
množstvo použití na majoritné a minoritné plodiny 
podčiarknutá japonským know-how sa podpísala 
na úspešnosti tohto BIOSTUMLÁTORU OVERNÉHO 
PRAXOU. Či sa jedná o porasty trpiace suchom, 
poškodené chladom alebo ľadovcom, porasty 
zabrzdené aplikáciou konvenčného chemického 
prípravku, prípadne chce pestovateľ dosiahnuť 
kvalitnejšiu úrodu ovocia a zaistiť si tak aj jeho lepšiu 
skladovateľnosť, ATONIK je odpoveďou na otázku 
pestovateľa: „Ako?“. 

ATONIK je stimulátor rastu na prírodnej báze 
registrovaný v EU a chránený registrovanou 
obchodnou známkou. Stimuluje rýchlosť prúdenia 
cytoplazmy v bunkách. Všetky procesy a pochody v 
rastline prebiehajú dokonalejšie a kvalitnejšie. Počnúc 
syntézou bielkovín, tukov, enzýmov až po samotnú 
reakciu bunky na vonkajšie podnety. Vďaka tomuto 
efektu dochádza k rýchlejšiemu rastu a vývoju rastliny. 
Všetko je stimulované rýchlejšie, dokonalejšie.

Tohtoročná jar je opäť niečím iná ako tie ostatné. 
Jesenné neprestávajúce zrážky spôsobili meškanie 
v sejbe ozimín. Často sa sialo rozmetadlami 
priemyselných hnojív. Ozimné obilniny tak nedostali 
pre založenie porastov úplne to, čo požadujú a to 
sa prejavuje teraz. Riedke porasty, vývojovo výrazne 
omeškané a slabé. Pestovatelia jarného jačmeňa 
zas naopak kvôli suchej a chladnej jari tiež vidia, 
že je potrebné niečo tej rastline dať, nejako ju 
podporiť. Repka po takejto suchej zime a chladnej a 
suchej jari „sedela“ dlho na zemi a potenciál úrody 
sa každým dňom bez vlahy znižuje. Opýtajte sa 
priateľov, známych, ktorý sa pohybujú v agronomickej 

prvovýrobe, čo by odporučili na takýto porast. 
Odpoveďou bude ATONIK. O prípravku ATONIK sa 
už aj ťažko hovorí pred odborným obecenstvom, 
pretože tak notoricky známy evergreen je odskúšaný 
a overený z každej strany. Použite ho v tank mixe 
s hnojivom MAXIBOR na nevyrovnané a oslabené 
porasty repky. Spôsobí „naštartovanie“ repiek 
zrýchleným príjmom živín a to zvlášť pri aplikácii 
s listovými hnojivami. V dávke 0,6 l/ha revitalizuje 
ozimné obilniny po prezimovaní. Má pozitívny 
vplyv na mohutnosť koreňovej sústavy a na proces 
odnožovania. Rastlina vytvorí viac produktívnych 
odnoží a tým sa zvyšuje počet klasov.

V jednotlivých plodinách odporúčame ATONIK 
aplikovať aspoň 2x. Pripomíname, že je miešateľný 
so všetkými pesticídmi. Môžete ho pridať do 
ktoréhokoľvek herbicídneho, insekticídneho alebo 
fungicídneho zásahu. Tiež je miešateľný s hnojivami. 
V ozimnej repke ATONIK aplikujte spolu s herbicídom. 
V prípade, že na jar nerobíte ochranu proti burinám, 
tak ho dajte s prvým insekticídnym ošetrením proti 
krytonosom a druhý krát spolu s ošetrením proti 
blyskáčikovi, poprípade s fungicídom na začiatku 
kvitnutia. V ozimnej pšenici ATONIK aplikujte prvý raz 
spolu s herbicídom a druhý raz tesne pred klasením, 
alebo na začiatku klasenia (napr. s fungicídom). 
Dávkou 0,6 L podporíte aj jarný jačmeň v týchto 
suchých jarných podmienkach a pomôžete mu 
prekonať kritickú fázu vývoja. Vo všetkých uvedených 
prípadoch je dávka 0,6 l/ha.

Špecifickým prípadom je poškodenie repky mrazom. 
Prasknuté stonky repky sú vstupnou bránou pre 
infekcie hubovými patogénmi. ATONIK urýchlením 
metabolických pochodov pomáha rastline 
regenerovať.

Samozrejmosťou je možnosť využiť výhodný jarný 
regeneračný balík ATONIK + MAXIBOR na 33 ha. 
Kúpa biostimulátoru ATONIK je investícia do kvalitnej 
úrody a poistenie si odbytu.

Je predpoklad dobrých cien komodít, preto investujte 
do záruky kvality a kvantity pestovanej plodiny, 
investujte do biostimulátoru ATONIK. 


