
Obchodný názov: RADISCUDO 

 

Výrobca : Geenea S.R.L., via Cimitero, 22/a 35021 Agna (PD) Italy, Tel +39.049.5381625, in-
fo@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: 0010391/15 

Číslo vzájomného uznania: 
 
Chemické a fyzikálne vlastnosti: 

ZLOŽENIE: 
Organické látky 
Mykorízne huby       2% (Glomus spp.) 

Rizosférne baktérie 1x10-9 UFC/g 

Bacillus psychrodurans 
Bacillus licheniformis 
Bacillus spp. 

Forma:   Kvapalina 

pH:     4,5-5 
 

Obsah rizikových látok:  

Obsah rizikových prvkov nepresahuje zákonom stanovené limity pre hnojivá platné v SR. 

 

Popis produktu a účinok:  

Symbiózou rizosférnych baktérií a mykoríznych húb sa aktivujú vo vnútri rastliny mechanizmy 
posilňujúce vitalitu rastliny. 

Rastlina je indukovaná mykoríznymi hubami, aby stimulovala zahusťovanie buniek, predlžovanie 
koreňa, produkciu kalusu a lignínu, ako aj produkciu celého radu antioxidačných látok napr. 
fytoalexínov a polyfenolov, ktoré pomáhajú endogénnej obrane rastliny. 

Prípravok používame za účelom aktivácie sebaobranných mechanizmov rastliny. 

 
Spôsob použitia: 
Aplikácia na rastlinu formou listového postreku alebo prostredníctvom zavlažovacieho zariadenia. 
 

PLODINA DÁVKA TERMÍN APLIKÁCIE 
Poľná a skleníková 
zelenina 

5 l/ha 

Aplikujte v priebehu celej vegetačnej sezóny.  
Aplikujte prípravok závlahou každých 20 dní. 
V prípade zlej kondície rastlín skráťte interval na 10 dní. 
 

Ovocné stromy, 
kríky 

Obilniny, kukurica, 
 
Pred výsadbou priesad a sadeníc vykonajte koreňový kúpeľ v 1% roztoku. 



Upozornenie: 
Nemiešajte s výrobkami s obsahom síry alebo medi.  
Nemiešajte s chemickými fungicídmi. 
Skladujte na suchom a chladnom mieste. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a svetla.  
Ochranná doba (PHI) : 0 dní  

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

Produkt nie je  klasifikovaný ako nebezpečný. 

EU H210 karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie 

Prvá pomoc: 

Opis opatrení prvej pomoci. 

• Nie je to konkrétne potrebné. V každom prípade sa odporúča dodržiavať pravidlá správnej 
priemyselnej hygieny. 

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené . 

• Nie sú známe žiadne prípady poškodenia zdravia, ktoré možno pripísať produktu. 
Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia.  

• Nie je potrebné sa okamžite poradiť s lekárom. 
 

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 ° 
 
V prípade ak je dodržané použitie a skladovanie v tom prípade produkt GRAN-MET nie je 
nebezpečný.  

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: 

 


