W Polsce od 2010 roku zauważalne jest rosnące zainteresowanie nowoczesnymi produktami
służącymi wspomaganiu upraw rolniczych. Do takich produktów zalicza się biostymulatory.
Biostymulatory są to naturalne preparaty wspomagające rozwój roślin, a także chroniące je przed
czynnikami stresowymi.
Polscy producenci rolni mają obowiązek stosowania zasad kodeksu dobrej praktyki rolniczej,
rozporządzeń MRiRW oraz systemu integrowanego, który w sposób harmonijny wykorzystuje
postęp techniczny i biologiczny w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin.
Polski producent biostymulatorów z Częstochowy postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom
rynku i stworzył pierwszy polski ekologiczny biostymulator L-AMINO+®. Ten nowoczesny
produkt zawiera w swoim składzie skoncentrowany kompleks wszystkich niezbędnych
aminokwasów w formie lewoskrętnej- biologicznie aktywnej L-a takich, jak:
alanina, arginina, cysteina, kwas glutaminowy, glicyna, histydyna, kwas asparaginowy,
izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenyloalanina, prolina, seryna, treonina, tryptofan,
tyrozyna, walina.
Prace nad powstaniem i wdrożeniem do produkcji biostymulatora L-AMINO+® trwały 8 lat.
Cała inwestycja wyceniana jest na 40 milionów złotych – mówi prezes firmy Biopharmacotech
Tomasz Harciarek. Jak podkreśla, na rynku istnieje wiele preparatów biostymulujących z
aminokwasami importowanych z zagranicy, lecz wielu importerów i dystrybutorów nierzetelnie
opisuje skład, a w szczególności zawartość aminokwasów na swoich opakowaniach
wprowadzając w błąd rolników. W szczególności chodzi o prezentację „%” (procentową)
wyników, czyli częsty brak określenia, że jest to % masowy (m/m).
W prostym języku: ile gram wolnych L-a aminokwasów znajduje się w 1 litrze (1000 ml) lub 1 kg (1000 g) produktu.
Przykład dla opakowania a’ 1 litr gdzie 1 litr waży 1100 g, a ilość wolnych aminokwasów wynosi 5% (m/m)
Obliczenie: w 1 litrze, który waży 1100 g, a deklarowana zawartość wolnych aminokwasów wynosi 5% (m/m) to daje 55 g/L lub 50 g/kg
wolnych aminokwasów.
Druga informacja często podawana nierzetelnie na etykiecie jest taka, że produkty zawierają wolne aminokwasy powstałe z technologii
procesów hydrolizy enzymatycznej, a nie hydrolizy chemicznej. Można łatwo to sprawdzić, jeśli zbadamy i porównamy stosunek wolnych
aminokwasów do aminokwasów ogółem lub azotu organicznego (z wyłączeniem azotu organicznego pochodzącego np. z mocznika).
Po przebadaniu dostępnych na rynku preparatów aminokwasowych pod kątem zawartości wolnych aminokwasów zauważono, że szczególnie
preparaty o dużej zawartości azotu organicznego (N powyżej 4% i więcej) zawierają w swym składzie bardzo mało aktywnych wolnych
aminokwasów w formie L-a. Większość aminokwasów w takich produktach nie jest aktywna i traktowana jest przez rośliny jak zwykły azot
organiczny, przez co nie będzie szybko i efektywnie przyswojona i wykorzystana przez rośliny.
Zaznaczmy, że formuła biostymulatora L-AMINO+® zawiera min. 2% azotu
organicznego w 100% pochodzącego od organizmów zwierzęcych. Azot ten
stanowi budulec najlepszej jakości i aktywności naturalnych wolnych
aminokwasów w biostymulatorze L-AMINO +®.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że duża zawartość % (procentowa) azotu
organicznego (N powyżej 4%) nie gwarantuje wysokiej zawartości wolnych L-a
aminokwasów biologicznie aktywnych (dotyczy to produktów płynnych, jak i w
postaci sproszkowanej).
Korzyści wynikające ze stosowania biostymulatora L-AMINO+® są
następujące:
1. Polepszenie zdrowotności i kondycji upraw (w mniejszym stopniu rośliny
narażone są na patogeny grzybowe i choroby)
2. Łagodzenie skutków stresów oraz wspomaganie regeneracji roślin po okresach
stresowych (susze, przymrozki, gradobicia, burze, przejścia z upałów na dni
chłodne, choroby, zastosowanie środków chemicznych).
3. Powoduje wzrost intensywności fotosyntezy
4. Powoduje pobieranie większych ilości składników pokarmowych przez rośliny.
5. Zwiększenie plonowania.
6. Lepszy wigor i silniejszy wzrost roślin.
7. Wzmaga rozwój systemu korzeniowego.
8. Wpływa korzystnie na kwitnienie roślin i zawiązywanie owoców.
9. W stężeniu 1% wykazuje dużą skuteczność w ochronie róż przed
mączniakiem prawdziwym, a jego skuteczność sięga do 90% i potwierdzona jest
badaniami w Pracowni Chorób Roślin Warzywnych i Ozdobnych w
Skierniewicach.
10. Nadaje się do zastosowania w uprawach ekologicznych i tradycyjnych.
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PODSUMOWANIE 1 WNIOSKI
l. Badany preparat

nawóz organiczny

L-Ămino+ naturalne

aminokwasy stosowany w formie 3 krotnego oprysku roślin zwigks'/ăł zawartość
chlorofilu w liściach kukurydzy,
2. AGRO-SOIłB L-Amino+ naturalne aminokwasy istotnie zwiększał plon zicJonej i

suchej masy

kukurydzy uprawianej na kiszx»nkę,niezależnie od zastosowanego

stężenia, w stosunku do obiektu kontrolnego, w którym nic stosowano ww. nawozu.
Największy przyrost plonu zarówno Świca jak i suchej masy kukurydzy, uzyskano
w obiekcie, w którym zastosowano najwyższe stężonic testowanego nawozu (0,50
%), gdzie przyrost plonu zarówno zielonej jak i suchej masy wyniósł około 26%, w

stosunku do kontroli. W pozostałych obiektach, w których aplikowano roślinom
niższe stężenia nawozu (0,25 i 0,33%) przyrost plonu był nieco mniejszy i wyniósł

około 20% i 13% odpowiednio zielonej i suchej masy kukurydzy, w stosunku do
obiektu kontrolnego.

3. Stosowany ww. nawóz organiczny zwiększał zawartości i pobranie analizowanych
składników pokarmowych przez kukurydzę.

4. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że nawóz organiczny
AGRO-SORB L-Amino+ naturalne aminokwasy wykazuje korzystny wpływ na
nagromadzenie suchej masy roślin, pobieranie składników pokarmowych oraz na
plonowanie kukurydzy i że może być stosowany w uprawach polowych.
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