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Návod k použítí Návod k použitiu

Unicum Pro – Síla z připolárních rostlin

Výrobce:
Balí a dodává:
Číslo rozhodnutí o registraci: 3992

EKOLAND EUROPE s.r.o., U Zvonařky 2536/1A, 120 00 Praha 2
AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost Hodnota
Hodnota pH 7,0-9,5

Vodní emulze pocházejících z vysoce odolných
připolárních rostlin. Přípravek dále obsahuje smáčedlo ke zlepšení přilnavosti postřiku.

splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg pomocné látky): kadmium 1,0,
olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 50.

Abiesetinů® (soubor biologicky aktivních látek)

Obsah rizikových prvků

Rozsah a způsob použití
Unicum Pro – Síla z připolárních rostlin je kapalný přípravek na zlepšení růstu, výnosu a vitality
rostlin. Aplikace přípravku posilují odolnost rostlin proti stresovým faktorům, jako jsou sucho,
zamokření, nízké nebo vysoké teploty, nedostatek výživy, chemický stres, apod. Přípravek rovněž
minimalizuje stres rostlin po mechanickém poškození (například krupobitím). Pozitivní vlivy
snižování stresu se odráží ve zlepšeném zdravotním stavu rostlin, zvýšeném výnosu a kvalitě
sklizně. Přípravek se používá k namáčení kořenů rostlin před výsadbou a postřikem na list během
vegetace.

Doporučené dávkování
Okrasné rostliny, okrasné dřeviny - namá ení ko en p ed výsadbou - 1 ml / 3 l vody (2-3 hodiny) -
aplikace post ikem b hem vegetace (1x za 2 týdny) – 1 ml / 3 l vody / na cca 100
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Ovocné stromy a ke e, réva vinná

Zelenina, polní plodiny

ř - namá ení ko en p ed výsadbou - 1 ml / 3 l vody (2-3 hodiny) -
aplikace post ikem na list 2-3x b hem vegetace (butonizace, konec kvetení, o 2 týdny pozd ji) - 1 ml /
3 l vody / na cca 100

- má ení sadby - 1 ml / 3 l vody (2-3 hodiny) - aplikace post ikem na list 2-3x
b hem vegetace (nap . ve stádiu 4-8 list , o 2 týdny pozd ji, atd.) - 1 ml / 3 l vody / na cca 100
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Postřikovou kapalinu spotřebujte bezprostředně po přípravě! Pro dosažení optimální účinnosti by
měla být postřiková kapalina aplikována na suché listy ráno nebo večer. Před použitím přípravek
protřepejte.

V případě míchání více komponentů (vodorozpustná hnojiva, přípravky na ochranu rostlin) přípravek
se do postřikové kapaliny přidává jako poslední (až po ředění vodou ostatních komponentů).
Nedoporučuje se aplikovat spolu, respektive krátce po aplikaci bakteriálních přípravků. Při míchání
přípravků dbejte doporučení výrobců ostatních produktů!

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní
hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavice a
brýle. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním
krémem.

První pomoc: Při zasažení očí vypláchněte důkladně proudem čisté vody. Při styku s kůží omyjte
velkým množstvím vody a mýdla. Při požití vypláchněte ústa pitnou vodou, vypijte 0,5 litru vody,
nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc.

Podmínky skladování Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek skladujte v uzavřených obalech na
suchém a temném místě při teplotě 5–30°C odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před
mrazem a přímým slunečním zářením.

Přípravek se dodává balený.
Doba použitelnosti:
Likvidace obalů:

2 roky od od data plnění při skladování v původních obalech
Po vyprázdnění odevzdejte obal do sběru.

Unicum Pro – Sila z pripolárnych rastlín

Obmedzuje straty na výnosoch pri zlých klimatických podmienkach
Výrobca:
Balí a dodáva pre ČR a SR:
Distribútor v SR
Registrované v ČR: Číslo registrácie: 3992

EKOLAND EUROPE s.r.o., U Zvonařky 2536/1A, 120 00 Praha 2
AgroBio Opava, s.r.o.,Arnoštov č.p. 192, 747 33 Oldřišov

:AgroBio Opava SK, s.r.o., ul. Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

Chemické a fyzikálne vlastnosti:
vlastnosť: hodnota:
hodnota pH 7 až 9,5

Vodná emulzia pochádzajúcich z vysoko odolných
pripolárnych rastlín. Prípravok obsahuje zmáčadlo k lepšej priľnavosti postreku

Abiesetinov® (súbor biologicky aktívnych látok)

Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR:
kadmium 1, olovo 10, ortuť 1,0, arzén 10, chróm 50

Rozsah a spôsob použitia:
Unicum Pro – Sila z pripolárnych rastlín je kvapalný prípravok k lepšiemu rastu, výnosu a vitality rastlín.
Prípravok posilňuje odolnosť rastlín proti stresovým faktorom ako sucho, zamokrenie, nízke alebo
vysoké teploty, nedostatok výživy, chemický stres, apod. Minimalizuje stres rastlín po mechanickom
poškodení (napr. krupobitím). Pozitívny vplyv znižovania stresu sa prejaví v lepšom zdravotnom stave
rastlín, zvýšenom výnose a kvalite zberu. Prípravok sa používa k namáčaniu koreňov rastlín pred
výsadbou a postrekom na list v priebehu vegetácie.

Odporučené dávkovanie:
Okrasné rastliny, okrasné dreviny

Ovocné stromy a kríky, vinič

Zelenina, poľné plodiny -namáčanie sadby

- namáčanie koreňov pred výsadbou - 1 ml / 3 l vody (2-3 hodiny) -
aplikácia postrekom na list v priebehu vegetácie (1x za 2 týždne) – 1 ml / 3 l vody / na cca 100 m

- namáčanie koreňov pred výsadbou - 1 ml / 3 l vody (2-3 hodiny) - aplikácia
postrekom na list 2-3 x v priebehu vegetácie (butonizácia, koniec kvitnutia, o 2 týždne neskôr) - 1 ml / 3 l
vody / na cca 100 m

- 1 ml / 3 l vody (2-3 hodiny) - aplikácia postrekom na list 2-3x
v priebehu vegetácie (napr. v štádiu 4-8 listov, o 2 týždne neskôr, atď.) - 1 ml / 3 l vody / na cca 100 m
Aplikujte na suché listy ráno, alebo večer.
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Postrekový roztok spotrebujte bezprostredne po príprave! Pred použitím prípravok pretrepte. V prípade
zmiešania viacerých komponentov (vodorozpustné hnojivá, prípravky na ochranu rastlín)tento
prípravok sa do postrekovej kvapaliny pridáva ako posledný (až po riedení vodou ostatných
komponentov). Neodporúča sa aplikovať spolu, respektíve krátko po aplikácii bakteriálnych prípravkov.
Pri miešaní prípravkov dodržiavajte odporúčania výrobcov ostatných produktov!

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Pri práci dodržujte základné pravidlá osobnej hygieny a používajte
ochranné rukavice a okuliare. Po práci si umyte ruky vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom.

Prvá pomoc:
Pri zasiahnutí očí rýchle a dôkladne vypláchnuť prúdom čistej vody. Pri postriekaní pokožky umyť vodou
a mydlom. Po umytí ruky ošetrite regeneračným krémom. Pri náhodnom požití vypláchnite ústa vodou,
vypite min. 0,5 l vody, nevyvolávajte zvracanie a vyhľadajte lekársku pomoc. V závažnejších prípadoch,
hlavne pri alergických reakciách, vyhľadať lekársku pomoc.

Skladovanie:

Spôsob likvidácie obalu:
Výrobok sa dodáva balený.
Doba použiteľnosti:

Skladujte na suchých a tmavých miestach v pôvodných obaloch pri teplote 5 - 30°C,
oddelene od potravín a krmív a na miestach chránených pred klimatickými vplyvmi. Uchovávajte mimo
dosahu detí.

obaly odporúčame odovzdať do organizovaného zberu druhotných surovín

2 roky od dátumu výroby

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Prípravok sa nesmie používať k iným účelom a v inom rozsahu, len ako je uvedené v tomto návode k použitiu.



AgroBio Opava

Přírodní produkty  - řada KOUZLO PŘIRODY

ACM CANELA

Humát kyselý
Humát neutrální

RAJČATA koncentrát

ZELENÉ POKOJOVÉ ROSTLINY

Extrakt ze skořicového oleje zvyšující obranyschopnost rostlin (zelenina, okrasné rostliny, dřeviny,
aj.)  vůči stresu, zlepšuje vitalitu rostlin. Na základě provedených zkoušek ve dvou akreditovaných
pracovištích v ČR
Je vhodný také pro péči o rostliny v ekologickém zemědělstvím.

Dávkování:
Postřik: 1 ml / 1 l vody
Zálivka: 6-8 ml / 1 l vody

Balení: 15 ml, 40 ml

Vodní roztok ze suché tříděné černé rašeliny s vysokým obsahem huminových látek. Jsou vhodné pro
všechny rostliny:
- milující kyselé pH prostředí -
- milující neutrální pH prostředí (většina rostlin) -
Svými účinky podporuje přirozený růst rostlin. Rychle rostliny regeneruje a podporuje zvýšenou tvorbu
květů, plodů, krásných zelených a lesklých listů. Velmi cenný pomocník také v době zhoršené kondice
rostlin (zvadlé listy, přeschlá nebo přemočená rostlina, rostlina napadená škůdci, apod.). Jejich pozitivní
účinky na rostlinu jsou viditelné během krátké doby.

Dávkování:
Postřik, zálivka: 2 ml / 1 l vody

Balení: 100 ml, 250 ml

Bylinný extrakt z převahou šalvěje, působí jako. růstový aktivátor s výživou. Svým působením podporuje
zdraví rostlin, podporuje růst a tvorbu plodů rajčat. Obsažená bylinka šalvěj je známá svými
antibakteriálními a antiseptickými účinky, tzn. zvyšuje u rostliny obranyschopnost. V případě napadení
plísní nebo padlí podporuje šalvěj v rostlině zastavení, omezení choroby.

Dávkování:
Postřik, zálivka: 2-3 ml / 1 l vody

Balení: 50 ml

Přírodní růstový aktivátor s výživou. Obsahuje směsný bylinný extrakt z převahou přesličky a
levandule. Podporuje růst, vitalitu, sytě zelenou barvu rostlin, lesk listů a také zdraví rostlin.
Je vhodný pro všechny pokojové rostliny okrasné listem.
Obsažená přeslička je všeobecně známá svými antibakteriálními účinky (podporuje v rostlině
odolnost nebo omezení vzniku houbových skvrnitostí, rzí apod). Přeslička obsahuje vysoké množství
přírodního chlorofylu, který napomáhá sytě zelené barvě listů rostlin. Obsažená levandule je
všeobecně známá svými odpuzujícími účinky proti škůdcům rostlin (např. mšice, molice).
Velmi vhodná je kombinace s příslušným humátem jak pro zálivku i postřik.

Dávkování:
Postřik, zálivka: 4 ml / 1 l vody

byla prokázána vedlejší účinnost na molice skleníkové, mšice, třásněnky a mšice.

Humát kyselý
Humát neutrální


