
Etiketa 
Zdravá okurka – Odolnost okurek 

 
 
 
Protekt koncentrát 
Pomocný rostlinný přípravek 
Výrobce: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Brumovice  
Číslo rozhodnutí o registraci: 4103 
Balení: 50 ml +-3% , PET láhev 
 
Skleník protekt koncentrát 
Pomocný rostlinný přípravek 
Výrobce: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Brumovice  
Číslo rozhodnutí o registraci: 3998 
Balení: 50 ml +-3% , PET láhev 
 
Balí a dodává:  
AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Brumovice, tel.: 553 626 660, e-mail: 
poradna@agrobio.cz, www.agrobio.cz 
IČ: 25853970 
 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.  
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Používejte 
ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži 
ošetřete reparačním krémem. 
 
První pomoc: Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití 
vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5 l vody. Při potřísnění pokožky omyjte vodou a mýdlem. Při 
vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Podmínky skladování: Balený výrobek skladujte v původních obalech chráněný před 
klimatickými vlivy. Teplota nesmí přesáhnout +30°C. Uchovávejte mimo dosah dětí a 
odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Způsob likvidace obalů: 
Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. 
 
Výrobky se dodávají balené.  
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby. 
 
Datum výroby a číslo výrobní šarže: uvedené na obale 
 
 
 
 
 
 
 



Obsah soupravy: 
 
Protekt koncentrát 
1x 50 ml 
Přírodní vodný koncentrovaný extrakt ze směsi bylin (převážně ze šalvěje). Zvyšuje 
obranyschopnost a odolnost okurek.  
Sušina min. 5,0 %. Hodnota pH 5,0 - 7,0. 
 
 
Skleník Protekt koncentrát 
1x 50 ml 
Přírodní vodný koncentrovaný extrakt ze směsi bylin (převážně routa a saturejka). Zvyšuje 
obranyschopnost a odolnost okurek pěstovaných zejména ve sklenících, pařeništích nebo 
fóliovnících. 
Sušina min. 5,0 %. Hodnota pH 5,0 - 7,0. 
 
 
Použití soupravy: 
 
Protekt koncentrát 
Aplikace postřikem od začátku června do ½ července 1x týdně. Při častých dešťových 
srážkách 2x za týden. Následně doporučujeme od ½ července do září před očekávaným 
výskytem dešťových srážek. 
Dávkování: 3 ml / 1 l vody 
Balení je na cca. 16,5 l aplikační kapaliny. 
 
 
Skleník Protekt koncentrát 
Aplikujte postřikem 1x týdně od ½ června až do sklizně. Při velmi suchém počasí nebo ve 
sklenících v teplém letním počasí 2x za týden.  
V případě zhoršení kondice okurek, jednorázově 3x po 3 dnech. 
Dávkování: 4 ml / 1 vody 
Balení je na cca. 12,5 l aplikační kapaliny. 
 
 
Bez ochranné lhůty.  
 
Doporučujeme: Přípravky aplikujte samostatně (nemíchejte je do jednoho postřiku, 
jinak se snižuje účinnost přípravků).  
 
Předpokladem vysoké účinnosti obou přípravků je dobré pokrytí všech částí rostliny. 
Neaplikujte při vysokých teplotách a za poledního slunečního svitu.  Přípravky 
působí kontaktně, proto je náchylný na omytí při dešťových srážkách. Aplikaci je 
nutné provádět v období bez dešťů. Po aplikaci by nemělo minimálně 12 hodin pršet. 
Po intenzivních dešťových srážkách je třeba provést novou aplikaci. 
 
 
Tyto výrobky je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 
834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů. 
 
 
 
 


