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HHYYCCOOLL  ––  BBIIHHOOPP  KK++  
Listová výživa 
 

 

Hykol – BIHOP K+ 

Je kapalný přípravek pro foliární výživu chme-
le, kukuřice, slunečnice a máku, resp. plod 
s deficitem zinku. Účinnou složkou jsou vodo-
rozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseii-
ny a stopové prvky – především zinek. Přípra-
vek příznivě ovlivňuje řadu biochemických 
reakcí rostlin, podporuje jejich růst a vývoj a 
tvorbu reprodukčních orgánů. Zlepšuje adap-
tabilitu rostlin ve stresových situacích, takže 
doporučená je aplikace při poškození rostlin.  

Aplikuje se za stálého počasí, foliárně, formou 
vodných roztoků společně s kapalnými hnoji-
vy, 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. Nej-
vhodnější doba aplikace je v ranních a večer-
ních hodinách.  

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 5l/ha. 
Kukuřice, po vytvoření lat v dávce 5 l/ha. 
 
Skladování 

Skladujte v původních obalech, v místnostech 
chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům 
v doporučeném teplotním rozmezí 0 až + 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 

Č. rozhodnutí o registraci: 3834 

 

Tento výrobek je možné používat v ekologickém 
zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 
a Nařízení  Komise (ES) č. 889/2009 o ekologic-
ké produkci a označování ekologických produktů 

 
Obsahuje 

Kolagenní aminokyseliny. 

Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku 
s kolagenními aminokyselinami.  

 

 

 
 
Chemické fyzikální vlastnosti 

 

Složení  Množství  

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 

  

Balení 

• 0,5 litrů 

• 20 litrů 

• 5 litrů 

• IBC kontejner 
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