
BIHOP K+

Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku 
s kolagenními aminokyselinami

Regenerační a antistresový účinek Chemické fyzikální vlastnosti:

Celkový dusík v původním
vzorku jako N v % min. 5,0
Sušina v %  min. 40,0
Hořčík jako MgO v %  min. 1,5
Draslík jako K2O v % min. 1,5
Zinek jako Zn v %  1,5
Hodnota pH  od 5,0 do 6,5

Obsahuje kolagenní aminokyseliny,
dále Fe, Mn a Mo.

Rozsah a způsob použití: BIHOP K+ je kapalný přípravek pro foliární výživu chmele, kukuřice, slunečnice a máku, resp. plodin s deficitem zinku. Účinnou složkou jsou vodorozpust-
né přírodní oligopeptidy, aminokyseliny a stopové prvky - především zinek. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst a vývoj a tvorbu 
reprodukčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích, takže doporučená je aplikace při poškození rostlin. Aplikuje se za stálého počasí, foliárně, formou 
vodných roztoků společně s kapalnými hnojivy, případně s přípravky na ochranu rostlin po konzultaci s jejich výrobci. Podle způsobu použití se jednorázová dávka koncentrátu 5 l/
ha ředí vodou přibližně v poměru 1:50. Nejvhodnější doba aplikace je v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře 
propláchněte vodou. Aplikace: Chmel, 2 – 3 x v období od závěrečné fáze dlouživého růstu chmele až do začátku kvetení. Mák, těsně před květem v dávce 5 l/ha, ne s kontaktními 
herbicidy. Slunečnice při indikaci nedostatku zinku, v dávce 5 l/ha. Kukuřice, po vytvoření lat v dávce 5 l/ha. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Škodlivý pro vodní 
organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Obsahuje síran zinečnatý 
hydrát. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 – 30 °C. Zmrznutí a rozmrz-
nutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti:  Min. 3 roky od data výroby při 
skladování v původních obalech. Pomocný rostlinný přípravek.

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem 
stanovené limity v mg/kg pomocné 

látky Kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arzen 
10, chrom 50. 

č. rozhodnutí o registraci: 3834

Vyrábí:  G M Chemie spol. s r.o.,
 Komárov 140, 763 61 Napajedla

IČO: 25546953
tel.: +420 608 474 370

e-mail: gmchemie@gmail.com
www.gmchemie.cz

Vysoký obsah Zn 

Balení:

Datum výroby:

Číslo výrobní šarže

Kolagenní  

aminokyseliny

www.gmchemie.cz



Hycol-E VÍNO
Roztok stopových prvků a hořčíku s kolagenními aminokyselinami

Regenerační a antistresový účinek.

Chemické fyzikální vlastnosti:

Celkový dusík v původním
vzorku jako N v % min. 5,0
Sušina v %  min. 40,0
Hořčík jako MgO v %  min. 0,5
Draslík jako K2O v % min. 2,2
Zinek jako Zn v %  0,2
Železo jako Fe v % 0,08
Hodnota pH  od 5,5 do 7,0

Obsahuje kolagenní aminokyseliny,
dále B, Mn a Mo.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství 
dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci 

a označování ekologických produktů.

Kolagenní  

aminokyseliny

Rozsah a způsob použití: Hycol-Evíno je kapalný přípravek vyvinutý speciálně pro foliární výživu ekologicky pěstované révy vinné. Složení a poměr stopových prvků, draslíku 
a hořčíku bylo navrženo na základě rozboru půdy, listů a hroznů na vybraných moravských vinicích. Účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové 
prvky, draslík a hořčík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stre-
sových situacích, velmi vhodná je aplikace při poškození porostů. Nenahrazuje základní hnojení. Používá se ve formě 0,5% roztoku (50 ml Hycol-Evíno do 10 l vody v postřikovači). 
Vhodná je opakovaná aplikace během vegetace po 3 týdnech.  Aplikaci provádějte v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci 
dobře propláchněte vodou. Doporučená jednorázová dávka hnojiva je 5 l/ha, doba první aplikace závisí na velikosti listové plochy a intenzitě růstu. Obecně asi od poloviny června. 
Poslední aplikaci provádějte do konce srpna. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 – 30 °C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá 
vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: Min. 3 roky od data výroby při skladování 
v původních obalech. Pomocný rostlinný přípravek.

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem 
stanovené limity v mg/kg pomocné 

látky Kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arzen 
10, chrom 50. 

č. rozhodnutí o registraci: 3879

Balení:

Datum výroby:

Číslo výrobní šarže

Vyrábí:  G M Chemie spol. s r.o.,
 Komárov 140, 763 61 Napajedla

IČO: 25546953
tel.: +420 608 474 370

e-mail: gmchemie@gmail.com
www.gmchemie.cz

Přípravek určený pro výživu ekologicky pěstované révy vinné

www.gmchemie.cz



Hycol-K+ VÍNO
    Roztok stopových prvků , hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami

Regenerační a antistresový účinek. Chemické fyzikální vlastnosti:

Celkový dusík v původním
vzorku jako N v % min. 5,5
Sušina v %  min. 40,0
Draslík jako K2O v % min. 2,0
Hořčík jako MgO v %  min. 1,5
Zinek jako Zn v %  0,3
Železo jako Fe v % 0,1
Hodnota pH  od 5,5 do 7,0

Obsahuje kolagenní aminokyseliny,
dále B, Mn a Mo.

Kolagenní  

aminokyseliny

Rozsah a způsob použití: Hycol K+ víno je kapalný přípravek vyvinutý speciálně pro foliární výživu révy vinné. Složení a poměr stopových prvků, draslíku a hořčíku bylo navrženo 
na základě rozboru půdy, listů a hroznů na vybraných moravských vinicích. Účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky, draslík a hořčík. 
Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích, velmi 
vhodná je aplikace při poškození porostů. Má vlastnosti přírodního smáčedla. Nenahrazuje základní hnojení. Používá se ve formě 0,5% roztoku (50ml Hycol K+víno do 10 l vody v postři-
kovači). Vhodná je opakovaná aplikace během vegetace po 3 týdnech. Výhodná je společná aplikace s přípravky na ochranu rostlin - nejlépe s fungicidy. Aplikaci provádějte v ranních 
a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. Doporučená jednorázová dávka hnojiva je 5 l/ha, doba první 
aplikace závisí na velikosti listové plochy a intenzitě růstu. Obecně asi od poloviny června. Poslední aplikaci provádějte do konce srpna. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Obsahuje síran zinečnatý hydrát. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 - 
30°C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Doba použitelnosti: min. 3 
roky od data výroby při skladování v původních obalech. Pomocný rostlinný přípravek.

    Obsah rizikových prvků:splňuje 
zákonem stanovené limity v mg/kg 

pomocné látky kadmium 1, olovo 10,                                             
rtuť 1, arzen 10, chrom 50.

č. rozhodnutí o registraci: 3816

Balení:

Datum výroby:

Číslo výrobní šarže

Vyrábí:  G M Chemie spol. s r.o.,
 Komárov 140, 763 61 Napajedla

IČO: 25546953
tel.: +420 608 474 370

e-mail: gmchemie@gmail.com
www.gmchemie.cz

Přípravek určený pro listovou výživu révy vinné

www.gmchemie.cz



Hycol-K+ ZELENINA
Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami

Regenerační a antistresový účinek.

Chemické fyzikální vlastnosti:

Celkový dusík v původním
vzorku jako N v % min. 6,0
Sušina v %  min. 40,0
Draslík jako K2O v % min. 1,0
Hořčík jako MgO v %  min. 4,0
Bór jako B v % 0,02
Mangan jako Mn v % 0,15
Měď jako Cu v % 0,02
Molybden jako Mo v % 0,005
Zinek jako Zn v %  0,2
Železo jako Fe v % 0,1
Hodnota pH  od 5,5 do 7,5

Obsahuje kolagenní aminokyseliny                                                                                  

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství 
dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci 

a označování ekologických produktů.

Kolagenní  

aminokyseliny

Rozsah a způsob použití: Hycol K+ zelenina je kapalný přípravek vyvinutý speciálně pro foliární výživu zeleniny a okrasných dřevin. Složení a poměr stopových prvků, 
draslíku a hořčíku bylo navrženo na základě rozborů půdy a požadavků rostlin na stopové prvky. Účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, 
stopové prvky, draslík a hořčík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adap-
tabilitu rostlin ve stresových situacích, velmi vhodná je aplikace při poškození porostů. Nenahrazuje základní hnojení. Používá se ve formě 0,3% roztoku (30 ml Hycol-K+-
zelenina do 10 l vody v postřikovači). Vhodná je opakovaná aplikace během vegetace po 2-3 týdnech. Výhodná je společná aplikace s přípravky na ochranu rostlin - nejlépe 
s fungicidy. Aplikaci provádějte v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. Doporučená 
jednorázová dávka hnojiva je 3 l/ha, doba první aplikace závisí na velikosti listové plochy. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporuče-
ném teplotním rozmezí 0 – 30 °C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně 
odpadů. Doba použitelnosti: Min. 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech. Pomocný rostlinný přípravek.

Obsah rizikových prvků:splňuje zákonem 
stanovené limity v mg/kg pomocné látky 

Kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, 
arzen 10, chrom 50.

č. rozhodnutí o registraci: 3883

Balení:

Datum výroby:

Číslo výrobní šarže

Vyrábí:  G M Chemie spol. s r.o.,
 Komárov 140, 763 61 Napajedla

IČO: 25546953
tel.: +420 608 474 370

e-mail: gmchemie@gmail.com
www.gmchemie.cz

Přípravek určený pro listovou výživu zeleniny

www.gmchemie.cz



Hycol-E OBILNINA
Přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky,  hořčík a draslík.

Podpora růstu, vývoje a tvorby reprodukčních orgánů.

Chemické fyzikální vlastnosti:

Celkový dusík v původním
vzorku jako N v % min. 6,0
Sušina v %  min. 40,0
Draslík jako K2O v % min. 1,0
Hořčík jako MgO v %  min. 4,0
Bór jako B v % 0,04
Mangan jako Mn v % 0,1
Měď jako Cu v % 0,05
Molybden jako Mo v % 0,001
Zinek jako Zn v %  0,2
Železo jako Fe v % 0,04
Síra jako S v % min. 0,1
Hodnota pH  od 5,5 do 7,5

Obsahuje kolagenní aminokyseliny                                                                                  
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství 
dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci 

a označování ekologických produktů.

Kolagenní  

aminokyseliny

Rozsah a způsob použití: Hycol E obilnina je kapalný  přípravek vyvinutý speciálně pro foliární výživu ekologicky pěstovaných obilnin, cukrovky, brambor. Složení 
a poměr stopových prvků, draslíku a hořčíku bylo navrženo na základě rozborů půdy a požadavků rostlin na stopové prvky, s ohledem na použití v ekologicky pěstované 
produkci. Učinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky,  hořčík a draslík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických 
reakcí rostlin, podporuje jejich růst a vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zvyšuje aktivitu chlorofylu a prodlužuje vegetační dobu. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve streso-
vých situacích. Nenahrazuje základní hnojení. Aplikuje se za stálého počasí, foliárně formou vodných roztoků. Podle způsobu použití se jednorázová dávka  koncentrátu 
4 - 5 l/ha ředí vodou přibližně v poměru 1:100. Nejvhodnější doba aplikace je ve večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci 
propláchněte vodou. • termín aplikace  u obilnin je při konci odnožování až začátku sloupkování a před metáním • u cukrovky těsně před a po zapojení porostu • u brambor 
lze 2x  při dobře vyvinutém listu • vžDy PřI nutnOStI REgEnERAcE POROStů! Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném 
teplotním rozmezí 0 – 30 °C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně 
odpadů. Pomocný rostlinný přípravek.

Obsah rizikových prvků:splňuje zákonem 
stanovené limity v mg/kg pomocné látky 

Kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, 
arzen 10, chrom 50.

č. rozhodnutí o registraci: 3980

Balení:

Datum výroby:

Číslo výrobní šarže

Vyrábí:  G M Chemie spol. s r.o.,
 Komárov 140, 763 61 Napajedla

IČO: 25546953
tel.: +420 608 474 370

e-mail: gmchemie@gmail.com
www.gmchemie.cz

Pomocný rostlinný přípravek pro ekologické zemědělství

www.gmchemie.cz



Hycol-K+ OBILNINA
Přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky,  hořčík a draslík.

Zvyšuje aktivitu chlorofylu a prodlužuje vegetační dobu.

Chemické fyzikální vlastnosti:

Celkový dusík v původním
vzorku jako N v % min. 7,0
Sušina v %  min. 40,0
Draslík jako K2O v % min. 1,0
Hořčík jako MgO v %  min. 4,0
Bór jako B v % 0,05
Mangan jako Mn v % 0,1
Měď jako Cu v % 0,05
Molybden jako Mo v % 0,001
Zinek jako Zn v %  0,2
Železo jako Fe v % 0,04
Síra jako S v % min. 0,1
Hodnota pH  od 5,5 do 7,5

Obsahuje kolagenní aminokyseliny

Výhodná společná aplikace s fungicidy 
– synergie

Kolagenní  

aminokyseliny

Rozsah a způsob použití: HycOL-K+ obilnina je kapalný  přípravek vyvinutý pro foliární výživu obilnin, cukrovky, brambor. Složení a poměr jednotlivých prvků bylo 
navrženo na základě rozborů půdy a požadavků rostlin na mikroelementy. Učinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky, hořčík 
a draslík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst a vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zvyšuje aktivitu chlorofylu a prodlu-
žuje vegetační dobu. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích. Nenahrazuje základní hnojení. Aplikuje se za stálého počasí, foliárně formou vodných roztoků 
společně s kapalnými hnojivy, případně s přípravky na ochranu rostlin po konzultaci s jejich výrobci. Podle způsobu použití se jednorázová dávka  koncentrátu 4 - 5 l/ha ředí 
vodou přibližně v poměru 1:100. Nejvhodnější doba aplikace je v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře 
propláchněte vodou. • termín aplikace  u obilnin je při konci odnožování až začátku sloupkování a před metáním • u cukrovky těsně před a po zapojení porostu, s fungicidy 
proti cerkosporele • u brambor lze 2x společně s ochranou proti plísni bramborové • vžDy PřI nutnOStI REgEnERAcE POROStů! Pokyny pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti 
vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 – 30 °C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru 
k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Pomocný rostlinný přípravek. 

Obsah rizikových prvků:splňuje zákonem 
stanovené limity v mg/kg pomocné látky 

Kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, 
arzen 10, chrom 50.

č. rozhodnutí o registraci: 3985

Balení:

Datum výroby:

Číslo výrobní šarže

Vyrábí:  G M Chemie spol. s r.o.,
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Hycol-E OLEJNINA
Přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky,  hořčík a draslík.

Podpora růstu, vývoje a tvorby reprodukčních orgánů.

Chemické fyzikální vlastnosti:

Celkový dusík v původním
vzorku jako N v % min. 6,0
Sušina v %  min. 35,0
Draslík jako K2O v % min. 1,0
Hořčík jako MgO v %  min. 4,0
Bór jako B v % 0,2
Mangan jako Mn v % 0,02
Měď jako Cu v % 0,1
Molybden jako Mo v % 0,005
Železo jako Fe v % 0,04
Síra jako S v % min. 0,1
Hodnota pH  od 5,5 do 7,5

Obsahuje kolagenní aminokyseliny                                                                                  

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství 
dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci 

a označování ekologických produktů.

Kolagenní  

aminokyseliny

Rozsah a způsob použití: HycOL-E olejnina je kapalný přípravek vyvinutý speciálně  pro foliární výživu ekologicky pěstovaných olejnin, zejména řepky. Složení a poměr 
jednotlivých prvků bylo navrženo na základě rozborů půdy a požadavků rostlin na mikroelementy. Učinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyse-
liny, stopové prvky, hořčík a draslík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje 
adaptabilitu rostlin ve stresových situacích. Nenahrazuje základní hnojení. Aplikuje se za stálého počasí, foliárně formou vodných roztoků. Podle způsobu použití se jed-
norázová dávka  koncentrátu 4 - 5 l/ha ředí vodou přibližně v poměru 1:100. Nejvhodnější doba aplikace je v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte 
do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. • termíny aplikace u řepky: jarní regenerace až obrůstání listových růžic, fáze prodlužovacího růstu a fáze  
butonizace až těsně před květem • mák: ve fázi plně vyvinuté listové růžice až do začátku prodlužovacího růstu, pak těsně před květem • slunečnice: od vytvoření 5 listu do 
počátku květu, při regenerační aplikaci možno i po odkvětu • vžDy PřI nutnOStI REgEnERAcE POROStů!  Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětr-
nostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 – 30 °C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo 
ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Pomocný rostlinný přípravek.
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Hycol-K+ OLEJNINA
Přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky,  hořčík a draslík.

Podpora růstu, vývoje a tvorby reprodukčních orgánů.

Chemické fyzikální vlastnosti:

Celkový dusík v původním
vzorku jako N v % min. 7,0
Sušina v %  min. 40,0
Draslík jako K2O v % min. 1,0
Hořčík jako MgO v %  min. 4,0
Bór jako B v % 0,25
Mangan jako Mn v % 0,02
Měď jako Cu v % 0,1
Molybden jako Mo v % 0,005
Železo jako Fe v % 0,04
Síra jako S v % min. 0,1
Hodnota pH  od 5,5 do 7,5

Obsahuje kolagenní aminokyseliny

Výhodná společná aplikace s fungicidy 
– synergie

Kolagenní  

aminokyseliny

Rozsah a způsob použití: HycOL-K+ olejnina je kapalný přípravek pro foliární výživu olejnin, zejména řepky. Složení a poměr jednotlivých prvků bylo navrženo na základě rozborů 
půdy a požadavků rostlin na mikroelementy. Učinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky, hořčík a draslík. Příznivě ovlivňuje řadu bio-
chemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst a vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových situacích. Nenahrazuje základní hnojení. Aplikuje 
se za stálého počasí, foliárně formou vodných roztoků společně s kapalnými hnojivy, případně s přípravky na ochranu rostlin po konzultaci s jejich výrobci. Podle způsobu použití se 
jednorázová dávka  koncentrátu 4 - 5 l/ha ředí vodou přibližně v poměru 1:100. Nejvhodnější doba aplikace je v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 
dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. • termíny aplikace u řepky: jarní regenerace až obrůstání listových růžic(s insekticidy proti krytonosci a blýskáčkovi), fáze 
prodlužovacího růstu s fungicidy, butonizace až těsně před květem • mák: ve fázi plně vyvinuté listové růžice až do začátku prodlužovacího růstu, případně s fungicidy při výskytu plísně 
makové, těsně před květem s insekticidy proti krytonosci • slunečnice: od vytvoření 5 listu do počátku květu, případně po odkvětu s fungicidy • vžDy PřI nutnOStI REgEnERAcE 
POROStů!  Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Skladování: Skladujte v původních 
obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 0 – 30 °C. Zmrznutí a rozmrznutí nemá vliv na původní vlastnosti. Čisté 
odpadní obaly předat do sběru k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. Pomocný rostlinný přípravek. 
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Hycol-BMgS

Kolagenní  

aminokyseliny

Rozsah a způsob použití: HycOL-BMgS je kapalný přípravek pro foliární výživu kulturních rostlin jehož účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, 
bór, síra a hořčík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin ve stresových 
situacích a nahrazuje deficit bóru, síry a hořčíku. Aplikuje se za stálého počasí, foliárně formou vodných roztoků společně s přípravky na ochranu rostlin po konzultaci s jejich výrobci. 
Aplikuje se především na dvouděložné rostliny. Podle způsobu použití se jednorázová dávka koncentrátu  2 - 3  l/ha ředí vodou přibližně v poměru 1:100. Nejvhodnější doba aplikace 
je v ranních a večerních hodinách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte vodou. U řepky počínaje podzimním ošetřením přes fázi 
DC29- 35 až po začátek květu (spolu s HYCOL-K+olejnina), u slunečnice a máku - těsně před květem možno společně s HYCOL-K+olejnina, u cukrovky po zapojení porostu možno 
společně s HYCOL-K+obilnina, u révy vinné - po odkvětu. Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S24/25 Zabraňte 
kontaktu s očima a pokožkou. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice. Sklado-
vání: Skladujte v původních obalech, v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům v doporučeném teplotním rozmezí 5 - 30°c. Čisté odpadní obaly předat do sběru 
k recyklaci, nebo ke zneškodnění ve spalovně odpadů. 
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