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unikáTní Technologie sTimulace osiva

Vážení pěstitelé, 
představujeme Vám novou komplexní a zcela unikátní technologii stimulace osiva. Technologii, která 
pomáhá naplno využít genetický potenciál osiva a dosáhnout ještě vyšších a jistějších výnosů v měnících se 
podmínkách zemědělské praxe. Účinek technologie Starcover je založen na synergii přírodního stimulantu 
AgRHO® GSB30 a speciálního druhu bakterie Bacillus amyloliquefaciens IT 45 - RiseTM P.

Technologie Starcover umožňuje vytvoření bohatšího a lepšího kořenového systému, který ve všech 
ohledech zabezpečuje celkovou vitalitu rostliny. Vyšší odolnost klimatickému stresu, nevyrovnaným 
půdním podmínkám a případným agrotechnologickým chybám, chrání nebo navyšuje výnos až o 5 %.

4.
Unikátní  
proces moření 

2.

AgRHO® GSB30

3.

IT 45 - RiseTM P

1.

LG osivo 

+ mohutnější prokořenění = zvyšená odolnost stresu

+  efektivnější příjem živin = navýšení výnosu

+  nárůst výnosu až +5 %

Co získáte? 
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AgRHO®GSB30

AgRHO® GSB30  je přírodní polymer, extrakt z fazolí Cyamopsis psoraloides, který dokonale adsorbuje 
půdní vlhkost. Děje se tak zcela přirozeně, bez nadstandardního nároku na vodu jaký mají některé uměle 
vytvořené adsorbenty.

přírodní polymer: Hydroxypropyl Guar 
- Hydroxypropyltrimonium Chloride

AgRHO® GSB30 umožňuje vyšší retenci vody v okolí osiva. Testy prováděné v plně nasyceném prostředí 
vyvolávaly reakci, kterou nelze připsat pouze kapilárnímu efektu. Tento biologický účinek není systémový. 
Polymer modifikuje prostředí rostliny, ale neproniká dovnitř rostliny. Jeho přítomnost spouští kaskádu 
genových expresí, které přetrvávají dlouho během vegetace.
Více kořenů pomáhá rostlině přijímat vice živin a vody a překonávat stres v méně příznivých 
podmínkách!

...  sTimuluJe růsT koŘenů

1.

3.

2.

4.

Přírodní polymer bobtná, difunduje 
a vytváří v okolí osiva prostředí s příznivými 
podmínkami pro klíčení již pár dnů 
po zasetí.

Změněné půdní prostředí 
donutí rostlinu měnit 
architekturu kořenů, vytváří 
vyšší hustotu postranních 
kořenů (exprese genů rostliny).

Změněné půdní prostředí vylepší 
podmínky pro rozvoj populace 
mikroorganismů.

Rostlina si změněnou 
architekturu s vyšší 
hustotou postranních 
kořenů zachová po celou 
dobu vegetace.

Několik dní  
po zasetí

Věděli jste že? 
Cyamopsis psoraloides je původně indická bylina. 
Technologie Starcover maximálně využívá její schopnosti 
vegetovat v extrémně suchých podmínkách.
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IT 45 - RiseTM P

IT 45 - RiseTM P je specializovaná linie (klon) bakterií Bacillus amyloliquefaciens, která kolonizuje povrch 
kořenů a usnadňuje příjem živin.

Kolonie bakterií produkují růstové hormony auxiny a gibereliny, kterými stimulují další růst kořenů. 
Bakteriální výměšky naleptávají minerály a mění chemickou strukturu živin. Usnadňují příjem fosforu 
a ostatních kationtů. Bakterie jsou naopak příjemcem kořenových exudátů, především cukrů.

 lepší rozvoj kořenové soustavy a jistější vzcházení             

lepší dostupnost a příjem fosforu i ostatních živin

redukce stresu z klimatických, půdních 
a agrotechnologických podmímek

zvyšení výnosu až o 5 %

...  ZlePŠuJe PŘíJem Živin a vody 

Kořenové výměšky

Kationty  
P, K, Mg, aj.
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... a jeho účinek v Evropě

ŠPANĚLSKO

MAĎARSKO V suchých podmínkách etablované moření významně podpoří kondici každé rotliny.  
Béb, 19. 6. 2019

Lépe zvládnutý přísušek v raném vývojovém stádiu.  Renedo de la Vega, 13. 6. 2019

LG 31.377
LG 31.377
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ČESKO Zjevně vitálnější a rozvinutější kořenový systém mořených rostlin včetně vyššího habitu.
Dub nad Moravou, 20. 6. 2019

ČESKO
Na počátku prodlužovacího růstu již nemusí být mezi ošetřenou a neošetřenou vaiantou viditelný rozdíl. 
Projevil se  však na úvrati. Rostliny vykázaly rozdílnou odolnost stresu ze sucha a utužené půdy.  
Šlapanice, 20. 6. 2019
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...  Je eso v rukávu

...  Je víc, neŽ Jen moŘení

...  Je unikáTní Technologie sTimulace osiva

je KOMBINOVATELNÝ
•  biostimulant Starcover je plně kompatibilní 

se všemi současnými fungicidními 
a insekticidními přípravky pro moření osiv

je EFEKTIVNÍ
•  bakterie IT 45 - RiseTM P klíčí v ideálním  

okamžiku zároveň s osivem
•  od počátku kolonizují kořenový systém 

a zvyšují příjem mnoha živin a vody

je SNADNÝ
•  technologie Starcover nevyžaduje žádnou 

aplikaci navíc, žádný pojezd postřikovače, 
žádný další aplikační termín 

•  bakterie IT 45 - RiseTM P spolupracují 
s rostlinou a nepotřebují zdroje organické 
hmoty v půdě jako například azotobacter 

je BEZPEČNÝ
•  není omezen slunečním zářením, je 

zapraven rovnou při setí
•  přírodní polymer AgRHO®GSB30 osivo 

chrání a nepůsobí jeho spékání, nemá 
nadstandardní potřebu vláhy 

•  100% BIO, vše je přírodní, žádný plast 
ve formulaci, žádné kanystry a doprava navíc

je UNIVERZÁLNÍ
•  biostimulant Starcover lze využít ve více 

plodinách: kukuřice, řepka, slunečnice, sója

“Uvědomujeme si, že Vaším cílem 
je navyšování výnosu. Úkolem 
šlechtitele je přinášet odrůdy výnosné 
a přizpůsobivé různorodým pěstitelským 
podmínkám. Naším zájmem je udržení 
vysoké kvality osiva a zachování jeho 
genetického potenciálu.”
     

Ing. Milena Mařáková, Limagrain
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synergie dvou láTek ve ProsPěch 
geneTického PoTenciálu osiva

AgRHO®GSB30 IT 45 - RiseTM P

...  více koŘenů ...  lePŠí  koŘeny

Přírodní polymer

Cyamopsis psoraloides

Živé bakterie

Bacillus amyloliquefaciens IT 45

•  mění fyzikální prostředí okolí osiva, 
adsorbuje vodu

•  vytváří vhodné prostředí pro rozvoj 
mikroorganismů

•  spouští řetězec genových expresí, 
které podporují růst kořenů

•  vylučuje růstové hormony a enzymy 
stimulující růst kořenů

•  zvyšuje přístupnost živin 
•  kolonizuje kořeny a živí se jejich 

exudáty 

+ lepší rozvoj kořenové soustavy a jistější vzcházení             
+ lepší dostupnost a příjem fosforu i ostatních živin
+ redukce stresu z klimatických, půdních a agrotechnologických podmímek

+  nárůst výnosu až +5 %

Navyšuje a chrání výnos 
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