
výsledek nejnovějších poznatků vědeckého výzkumu  
a nanotechnologií aplikovaný v zemědělské výrobě

Zelená pro kvalitu a výnos



je nový patentově chráněný pomocný přípravek obsahující 
unikátní hydratované nanočástice SiO2 ve spojení se 
specifickými přírodními estery. Je určený do ozimé pšenice, 
jarního ječmene a trav na semeno za účelem zvýšení výnosu 
a zlepšení kvality.

PŮSOBENÍ:
• Zesiluje buněčnou stěnu
• Poskytuje zvýšenou mechanickou pevnost 

rostlinným tkáním
• Snižuje vypařování vody z listu a tím 

zlepšuje hospodaření s vodou za sucha
• Snižuje toxické působení některých 

kovů, především hliníku a manganu
• Zvyšuje toleranci rostlin k zasolení půdy
• Podporuje lepší asimilaci dusíku
• Zvyšuje toleranci rostlin vůči biotickým 

a abiotickým stresům
• Snižuje napadení rostlin houbovými 

chorobami a plísněmi
• Zvyšuje výnos a kvalitu produkce

Proč právě křemík?
Křemík je prvkem s  prokázanými benefičními účinky, přestože byl donedávna považován za 
pouhou stavební složku částí rostlin a minerální podporu mechanické odolnosti. Teprve v r. 2006 
byly objeveny molekulární mechanismy, kterými rostliny křemík přijímají a hospodaří s ním. Od 
této doby dochází postupně k pochopení využití křemíku v rostlinné výrobě.
Sloučeniny křemíku hrají významnou roli při biotickém i abiotickém stresu a jeho příjem a do-
stupnost má zásadní vliv na výnos a kvalitu rostlin. Moderní postupy (nanotechnologie) přináše-
jí nové možnosti, jak ovlivnit chování křemíku z hlediska příjmu a využití rostlinou.

Proč byl vyvinut přípravek NanoFYT Si®?
V oblasti výživy rostlin znamená tato technologie obrovský posun směrem ke kvalitě. Jedná se 
o zcela nový pohled a změnu dosud využívaných trendů.
Problematikou nanočástic a jejich využitím se vědci zabývají zhruba od poloviny minulého sto-
letí. Výskyt nanočástic je však v přírodě běžný jev, např. většina bílkovin má rozměry nanočástic.
Přípravek NanoFYT Si® obsahuje křemík ve formě stabilizovaných nanočástic hydratovaného oxi-
du křemičitého o průměru přibližně 15 nm. Tyto nanočástice byly vyvinuty speciálně pro foliární 
aplikace a působí v listech jako specifický zdroj křemíku, který se může aktivně zapojit do meta-
bolizmu rostliny. Nanorozměry částic jsou zodpovědné za zvláštní vlastnosti přípravku a souvisí 
s jeho vysokou účinností.
Přípravek obsahuje jako formulační látky také přírodní estery, přičemž aplikace komplexu na-
nočástic obsahujících křemík spolu s těmito přírodními estery působí příznivě na kondici pěs-
tovaných kultur a výrazně přispívá k omezení biotických a abiotických stresů během vegetace. 
Vynikající vlastnosti přípravku NanoFYT Si® jsou tedy dány komplexem působení jak nanočástic 
křemíku, tak i přírodních esterů a ve svých účincích se vzájemně synergicky podporují.

výsledek výzkumu – jedinečná technologie
– vysoká aktivita povrchu částic
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Výnos ječmene jarního z provozních
pokusů v r. 2012 (35 variant)
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Výnos pšenice z provozních
pokusů v r. 2012 (35 variant)
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Nejlepší výsledky z poloprovozního
zkoušení v r. 2012 (dávka 0,3 l/ha)
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Výnos ječmene jarního
ZD Hnojice 2012 okr. Olomouc

Výnos ječmene jarního
ZEMKO Kožlí 2012 okr. Havl. Brod
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zkoušení v r. 2012 (dávka 0,3 l/ha)
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Výnos pšenice ozimé
Agroland Štěpánkovice 2012

okres Opava

Výnos pšenice ozimé
Agrodružstvo Záhoří 2012

okres Jindřichův Hradec
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NÁVOD K POUŽITÍ:

Plodina Termín aplikace Počet aplikací Doporučená  
dávka (l/ha) Dávka vody (l/ha)

pšenice ozimá

po vymetání klasu
1 - 2 0,3 - 0,4 150 - 300

pšenice jarní

ječmen jarní

ječmen ozimý

trávy na semeno před obdob. tvorby semene

intenzivní tvorba a přesun asimilátů do zrna

Půda
před setím 61–69 71–92 BBCH00 32 41 49 51 5921

podpora tvorby a přesun asimilátů do zrna

Půda
před setím 61–69 71–92 BBCH00 32 39 49 51 5921

Aplikace 
v ječmeni

Jak funguje příjem nanočástic přes listy?
Rozhraní mezi vnitřními pletivy listu a  okolním prostředím tvoří pokožka (epidermis), která je po-
kryta kutikulou. Kutikula je složena z degradovatelného biopolymeru kutinu, nedegradovatelného 
polymeru kutanu a asociovaných rozpustných kutikulárních vosků. Podle současných poznatků jsou 
kutikulární vosky hlavní transportní bariérou přes membránu. Stabilizované hydratované nanočás-
tice SiO2 jsou schopny pronikat kutikulou, lenticelami i průduchy do mezibuněčných prostor. Takto 
upravené částice s hydratačním obalem proniklé do pletiv mají obrovské aktivní povrchy a umožňují 
se intenzivně zapojit do me-
tabolických reakcí. Nejsou 
však spotřebovány okamži-
tě a slouží jako metabolická 
„zásobárna“ křemíku. Velký 
povrch částic umožňuje 
také tvorbu komplexů s pří-
rodními rostlinnými estery, 
které společně s  částicemi 
pronikají do  listů a  zvyšují 
odolnost rostlin proti biotic-
kým i  abiotickým stresům. 
NanoFYT Si® je tak díky vyu-
žití nanotechnologie unikát-
ním výrobkem usnadňujícím 
příjem a využití komponent, 
ze kterých je složen.

Aplikace 
v pšenici

Stabilizované nanočástice SiO2 
snadno pronikají do rostlin. 
Vytvářejí obrovské aktivní 
povrchy a ve spojení s přírodními 
estery, které se postupně 
uvolňují, příznivě ovlivňují 
kondici pěstovaných rostlin  
a omezují stres.

Složení
20 % SiO2 (ve formě stabilizovaných 
hydratovaných nanočástic)
Formulační látky – specifické přírodní 
estery

Balení
kanystr 5 l a 20 l
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1  Ing. Petr Kovanda (střední Čechy) 602 502 219
2  Ing. Václav Šíma (jihozápadní Čechy) 724 259 038
3  Ing. Antonín Kolář (střední a západní Čechy) 602 132 257
4  Zdeněk Štochl (severní Čechy) 724 258 938
5  Ing. Ivo Janecký (východní Čechy) 724 064 935
6  Ing. Miroslav Pospíšil (jižní Morava) 602 132 258
7  Jaroslav Drbal (střední Morava) 602 132 259
8  Radomír Daňhel (severní Morava) 724 063 113

 Ing. Jaroslav Mráz 602 261 435
 (agronomický specialista)

 Ing. Pavel Pluhař 724 342 004
 (odborný specialista 
 na výživu rostlin)
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AGRA GROUP a.s. 
Tovární 9, 387 15 Střelské Hoštice
tel.: +420 383 399 737, fax: +420 383 399 735, mobil: +420 606 634 784, e-mail: info@agra.cz, www.agra.cz


