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HHYYCCOOLL  ––  KK++  OOLLEEJJNNIINNAA    

Listová výživa 
 
 
Hykol –  K + Olejnina 
Je kapalný přípravek pro foliární výživu olejnin, 
zejména řepky. Složení a poměr jednotlivých prv-
ků bylo navrženo na základě rozborů půdy 
a požadavků rostlin na mikroelementy. Účinnou 
složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, 
aminokyseliny, stopové prvky, hořčík a draslík. 
Příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí 
rostlin, podporuje jejich růst a vývoj a tvorbu re-
produkčních orgánů. Zlepšuje adaptabilitu rostlin 
ve stresových situacích. Nenahrazuje základní 
hnojení. Aplikuje se za stálého počasí, foliárně 
formou vodných roztoků společně s kapalnými 
hnojivy, případně s přípravky na ochranu rostlin 
po konzultaci s jejich výrobci. Podle způsobu pou-
žití se jednorázová dávka koncentrátu 4 - 5 l/ha 
ředí vodou přibližně v poměru 1:100. Nejvhodněj-
ší doba aplikace je v ranních a večerních hodi-
nách. Naředěný přípravek spotřebujte do 3 dnů. 
Aplikační nádoby po práci dobře propláchněte 
vodou. • termíny aplikace u řepky: jarní regenera-
ce až obrůstání listových růžic (s insekticidy proti 
krytonosci a blýskáčkovi), fáze prodlužovacího 
růstu s fungicidy, butonizace až těsně před kvě-
tem • mák: ve fázi plně vyvinuté listové růžice až 
do začátku prodlužovacího růstu, případně 
s fungicidy při výskytu plísně makové, těsně před 
květem s insekticidy proti krytonosci • slunečnice: 
od vytvoření 5 listu do počátku květu, případně 
po odkvětu s fungicidy 
 
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 p řípravek 

Č. rozhodnutí o registraci: 3984 
 
Obsahuje 

Kolagenní aminokyseliny. P řírodní oligopepti-
dy, aminokyseliny, stopové prvky, ho řčík 
a draslík.  

 

 
 
Chemické fyzikální vlastnosti 

Složení  Množství  

Celkový dusík 
v původním vzorku jako 
N v % 

min. 7,0 

Sušina v % min. 40,0 

Hořčík jako MgO v % min. 4,0 

Draslík jako K2O v % min. 1,0 

Bor jako B v % 0,25 

Mangan jako Mn v % 0,02 

Měď jako Cu v % 0,1 

Molybden jako Mo v % 0,005 

Železo jako Fe v % 0,04 

Síra jako S v % min. 0,1 

Hodnota pH od 5,5 do 7,5 
 

 

  

 
Balení 

• 20 litrů 
• 5 litrů 
• IBC kontejner 
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