
Quantum AminoMax     Etiketa 

 

Pomocný rastlinný prípravok 

 

Výrobca: RPC Kvadrat, Ldt, Gagarina Avenue 41/2, section 7, 2nd floor, 61001 Kharkiv, Ukrajina 

Dovozca: AgroDynamica, s.r.o., Husitská 344/63, 130 00 Praha 3 

Číslo vzájomného uznania : 1626 

 

Zloženie: 

Aminokyseliny Min. 17,8% Min. 200 g/l 
Dusík (N) Min. 2,1% Min. 24 g/l 
Organický dusík Min. 2,1% Min. 24 g/l 
Fosfor (P2O5) Min. 2% Min. 22 g/l 
Draslík (K2O) Min. 2%  Min. 23 g/l 
Celkový organický uhlík 
(TOC) 

Min. 9,8% Min. 110 g/l 

Vodorozpustný bór (B) 0,024% 270 mg/l 
Vodorozpustné železo (Fe) 0,049% 550 mg/l 
Vodorozpustný zinok (Zn) 0,049% 550 mg/l 
Vodorozpustná meď (Cu) 0,049% 550 mg/l 
Vodorozpustný mangán (Mn) 0,049% 550 mg/l 
Vodorozpustný molybdén 
(Mo) 

0,010% 110 mg/l 

Vodorozpustný kobalt (Co) 0,004% 50 mg/l 
 

 

Hustota 1,1 – 1,15 kg/l 

 

Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity platné v SR. 

 

Rozsah a spôsob použitia: 

Pomocný rastlinný prípravok vhodný pre aplikáciu v jednoročných i viacročných plodinách. Obsahuje 
aminokyseliny, mikro a makro prvky. Prípravok podporuje rast a rozvoj koreňového systému, znižuje 
dopady stresu najmä v podmienkach sucha a prísušku. Všetky zložky sú pre rastlinu jednoducho 
a rýchlo dostupné. 



 

Prípravok je možné kombinovať s prípravkami na ochranu rastlín a s ďalšími hnojivami (konzultujte 
s výrobcami týchto hnojív), neodporúča sa spoločná aplikácia s herbicídmi. Pred použitím v tank-mix 
vždy uskutočnite test miešateľnosti. Pripravená zmes by nemala mať žiadny sediment, je možné 
ľahké zakalenie roztoku. Prípravok nie je kombinovateľný s produktmi obsahujúcimi meď a síru, alebo 
ich deriváty. Nemiešajte s produktmi s minerálnymi olejmi alebo s prípravkami so zásaditým pH. 

 

Aplikácia: 

Postrekom: Postrekovací roztok pripravujte tesne pred aplikáciou. Naplňte 2/3 nádrže postrekovača 
vodou a za stáleho miešania pridávajte prípravok. Potom doplňte nádrž postrekovača vodou na 
stanovený objem. Spotreba vody je 200-400 l/ha pre poľné plodiny a zeleninu, 500 – 1000 l/ha pre 
vinič hroznorodý, ovocie a bobuľoviny. Postrek vykonávajte ideálne v ranných alebo večerných 
hodinách. Neodporúčame vykonávať  postrek pri nízkych alebo naopak vysokých teplotách, silnom 
slnečnom žiarení a vetre. 

Medzi jednotlivými aplikáciami dodržujte interval minimálne 7-10 dní. 

Kvapková závlaha: Prípravok je možné použiť pre aplikáciu kvapkovou závlahou. Odporúčame 2 – 4 
aplikácie v dávke 1 -5 l/ha. Pred a po použití kvapkovej závlahy odporúčame vyčistiť filtre z dôvodu 
obsahu organických zložiek v hnojive. 

Dávkovanie: 

Plodina Termín aplikácie Dávka l/ha 

Ozimná a jarná pšenica 
a jačmeň 

Fáza odnožovania (BBCH 21-29) 
Fáza steblovania (BBCH 30-49) 
Fáza voskovej zrelosti (BBCH 83-87) 

0,5 
0,5 
0,5 
 

Kukurica Fáza 3-5 listov (BBCH 13-15) 
Fáza 6-8 listov (BBCH 16-18) 

0,5 
0,5 

Slnečnica 2-3 páry listov (BBCH 14-16) 
5-6 párov listov (BBCH 30-33) 

0,5 
0,5 

Ozimná a jarná repka, horčica Od prvého vedľajšieho výhonu a v priebehu 
predlžovacieho rastu (BBCH 21-39) 
Pred začiatkom kvitnutia (BBCH 50-61) 
V priebehu tvorby šešúľ (BBCH 71-79) 

0,5 
 
0,5 
0,5 

Cukrová repa Fáza riadkovania (BBCH 19-34) 
Fáza uzatvárania porastu (BBCH 35-39) 

0,5 
0,5 

Sója, hrach 3-5 trojpočetných listov (BBCH 14-16) 
Od prvého kvetného puku do začiatku kvitnutia 
(BBCH 51-61) 
V priebehu tvorby strukov (BBCH 71-79)  

0,5 
0,5 
 
0,5 
 

Jablone, hrušky Kvitnutie (BBCH 60-69) 
Po odkvitnutí (BBCH 71-72) 
Rast plodov až do zberu (BBCH 74-89) – 

0,5 
0,5 
0,5 



aplikácia v intervale 7-10 dní 
Kôstkoviny Opadávanie okvetných lístkov (BBCH 67-69) 

Rast semenníkov (BBCH 71-73) – aplikácia 
v intervale 7-10 dní 

0,5 
0,5 

Vinič hroznorodý Fáza kvitnutia (BBCH 61-69) 
Rast bobúľ (BBCH 71-79) – aplikácia v intervale 
7-10  dní 

0,5 
0,5 

Jahody Od konca kvitnutia do zberu (BBCH 65-89) – 
aplikácia v intervale 7-10 dní 

0,5 

Zemiaky Fáza tvorby postranných výhonov až do 
zapojenia porastu (BBCH 21-39) 
Od fázy tvorby kvetov až do uschnutia rastlín 
(BBCH 51-97) – aplikácia v intervale 7-10 dní 

0,5 
 
0,5 

Rajčiny, papriky, baklažány Od fázy kvetu do zrelosti plodov (BBCH 64-89)- 
aplikácia v intervale 7-10 dní 

0,5 

Uhorky Fáza rastu listov (BBCH 13-29) – aplikácia 
v intervale 7-10 dní 
Fáza zrenia plodov (BBCH 71-89) – aplikácia 
v intervale 7-10 dní 

0,5 
 
0,5 

Mrkva Fáza 4-6 pravých listov (BBCH 14-16) 
Fáza rozširovania koreňov až dosiahnutie 
konečnej veľkosti koreňa (BBCH 41-49) – 
aplikácia v intervale 7-10 dní 

0,5 
0,5 

Cibuľa, cesnak Od začiatku tvorby palice až do zberu (BBCH 41-
49) – aplikácia v intervale 7-10 dní 

0,5 

Kapusta Od fázy formovania hlávky do fázy konečnej 
veľkosti (BBCH 41-49) – aplikácia v intervale 7-
10 dní 

0,5 

 
 
Výstražné označenia, pokyny k ochrane zdravia, bezpečnosti pri práci a k ochrane životného 
prostredia: 
Quantum AminoMax 

 
 
Varovanie 
 
H302 Zdraviu škodlivý pri požití. 
H332 Zdraviu škodlivý pri vdýchnutí. 
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
P261 Zamedzte vdychovaniu aerosólu. 
P264 Po manipulácii dôkladne umyte ruky. 
P270 Pri používaní tohto výrobku nepite, nejedze a nefajčite. 



P312 Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P501 Odstráňte obal podľa štátnych predpisov.  
Obsahuje 1-hydroxyethylidene 1,1-difosfonová kyselina, draselná soľ (CAS: 67953-76-8). 
 
Pokyny pre skladovanie a manipuláciu: 
 
Prípravok je potrebné skladovať v uzavretých originálnych obaloch, čistých uzamknutých a chladných 
skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, kyselín, liehov, olejov, horľavých látok a obalov od 
týchto látok. 
 
Chráňte pred mrazom, teplotami pod 0 oC a nad + 40 oC, pred vlhkom a mechanickým 
poškodením. Zaistite, aby v priebehu skladovania nedochádzalo k častému kolísaniu teplôt. 
 
Doba použiteľnosti: 
 
36 mesiacov v neporušených obaloch od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích 
podmienok.  
Výrobok sa dodáva balený. Objem balenia: 
Dátum výroby: 
Číslo šarže: 
 


