
Obchodný názov: PROSEED 

Výrobca : Geenea S.R.L., via Cimitero, 22/a 35021 Agna (PD) Italy, Tel +39.049.5381625  
 info@geenea.com  
Dovozca pre SR: ORGANIX, s.r.o., Rastislavova 323, 951 41 Lužianky, mobil: +421 915 425 915, 
 info@organix.sk 
  
Registrované v Taliansku pod číslom: 0019433/17 
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Chemické a fyzikálne vlastnosti: 

ZLOŽENIE 
ORGANICKÉ LÁTKY 
MYKORÍZNE HUBY          2% (GLOMUS SPP.) 
BAKTÉRIE RIZOSFÉRY        1X 109  UFC / G 
BACILLUS PSYCHRODURANS 
BACILLUS LICHENIFORMIS 
BACILLUS SPP.  
Forma:   kvapalná 

 

Obsah rizikových látok:  

Obsah rizikových prvkov nepresahuje zákonom stanovené limity v mg/kg pre hnojivá platné v Taliansku. 

Popis produktu a účinok:  

Symbiotické pôsobenie baktérií rizosféry a mykorízy napomáha klíčeniu osiva, predlžuje a zväčšuje objem 

koreňovej sústavy. Rastlina rýchlejšie čerpá živiny a vodu zo spodnejších vrstiev, čo dáva predpoklady k 

stabilnejším úrodám bez počiatočného rizika stresu zo sucha. Mykorhízne huby žijú v symbióze s koreňmi 

počas celého rastu a vývoja rastliny a napomáhajú intenzívnejšiemu čerpaniu živín z pôdy. Mycélium 

mykoríznych húb vytvára prirodzenú bariéru proti nežiadúcim činiteľom v okolí koreňovej sústavy. Prítomné 

baktérie sú schopné fixovať dusík v pôde, čím sa stáva biologicky dostupným pre rastliny. Aktivita týchto 

povrchovo aktívnych organizmov poskytuje rastlinám prvky, ktoré sú za normálnych podmienok chelátované 

v pôde, napr.: železo, fosfor, horčík, mangán. 

 
Spôsob použitia: 
Aplikácia na osivo formou morenia. Odporúčame aplikovať spolu aj s biostimulantami na báze aminokyselín 
a morských rias. Pretože predlžujú životaschopnosť baktérii a húb na osive. 
 
Dávkovanie: 
Plodiny:  
Zelenina – Aplikujte rozprašovačom na povrch osiva v koncentrácii 1:2 a potom dobre premiešajte. Vzápätí 
sa môže sadiť aj keď je osivo vlhké.  
Obilniny, olejniny – Aplikujte v miešacom zariadení alebo v moričke dávku 300ml roztoku na 100kg osiva 
Strukoviny – Aplikujte 1 liter na 100kg osiva 
Okopaniny –Postriekajte povrch sadby zo všetkých strán. Používajte 1% koncentráciu roztoku.  
 



Všeobecná dávka: 300 - 1000 ml/100 kg osiva. Aplikujte pred sejbou a sadením na osivo/sadivo. 
 
Upozornenie: 
Nemiešajte s výrobkami s obsahom síry alebo medi.  
Nemiešajte s chemickými moridlami. 
Skladujte na suchom a chladnom mieste. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a svetla.  
Ochranná doba (PHI) : 0 dní 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  
 
Prvá pomoc: 

Dermálny kontakt:  
Dlhý kontakt s pokožkou môže spôsobiť podráždenie. Po odstránení kontaminovaného oblečenia pokožku 
dôkladne omyte vodou a mydlom. 
Kontakt s očami:  
Môže spôsobiť podráždenie. Oči vypláchnite čistou vodou po dobu 10 až 15 minút. Ak podráždenie 
neprestane, navštívte lekára. 
Po požití, kontakt s ústnou dutinou: 
Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa veľkým množstvom vody. Pite veľa vody. Dajte sa do pohodlnej 
pozície. V prípade prehltnutia väčšej dávky volajte lekára. 
Pokyny pre lekára: 
Nie sú známe žiadne ďalšie známe príznaky. 

 
Podmienky skladovania: 

Neskladujte v blízkosti zápalných zdrojov alebo horľavých materiálov. 
• Uchovávajte mimo dosahu detí. 
• Uchovávajte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste. Vždy dodržiavajte pokyny. 
• Uchovávajte v pôvodnom uzavretom balení. 
• Neuchovávajte v blízkosti potravín, liekov, kozmetických prípravkov, oxidačných a dezinfekčných 
prostriedkov. 
• Fajčenie a používanie otvoreného plameňa v skladovacom zariadení je zakázané. 
• Výrobok musí byť chránený pred dažďom a priamym slnečným žiarením. 
• Uchovávajte medzi: +4 C ° a +25 C ° 
 
Použité a skladované podľa pokynov nie je toto bakteriálne hnojivo nebezpečné.  

Doba použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby 
Balenie:  100 ml, 250ml, 1 l, 5 l, 20 l, 220 l balenie 
Dátum výroby: 
Číslo šarže: 
Colné číslo:  
 

 


