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Ako ochrániť rastliny proti biotickému

a abiotickému stresu

Prečo?  Kde ich získame?

Unicum Pro®

Zloženie: súbor biologicky aktívnych látok- Abiesetíny®, min. 100 g/l

V sibírskej tajge rastie vysoko odolný strom,
Jedľa sibírska (Abies sibirica), ktorý v týchto
extrémnych podmienkach dokáže výborne
existovať. Umožňujú mu to tzv. Abiesetíny®,
nachádzajúce sa v jeho ihličí. Abiesetíny® sú
triterpenové kyseliny, látky s úžasnými
regeneračnými a ochrannými schopnosťami.
Výťažky z tohto ihličia sa využívajú okrem iného aj
v kozmetickom priemysle, pretože majú
antibakteriálne, antioxidačné a vyživujúce
vlastnosti, obsahujú komplex látok majúcich
protizápalové a hojace účinky.

Tak ako na človeka, pôsobia tieto látky aj na
rastliny. Stimulujú rast a vývoj koreňového
systému, zvyšujú vitalitu, posilňujú obranné
funkcie rastlín.

Prečo?
Kde 
ich získame?

Istota vysokých 
výnosov za 
dobrú cenu.

V súčasnosti sa stále častejšie objavujú náhle zmeny počasia, s teplotnými rozdielmi 15
aj viac ֯C, s prívalovými dažďami, alebo naopak výrazným suchom a veterným počasím,
ktoré ešte viac vysušuje už i tak vyprahnutú pôdu. Tieto extrémy nepriaznivo pôsobia
priamo na rast a vývoj plodín, sťažujú alebo znemožňujú ich ochranu a prihnojovanie.
Takýto priebeh klímy nevyhovuje ani človeku, ktorý sa chrániť dokáže. Ale čo rastliny? Ak
chceme dosahovať vysokú a kvalitnú úrodu aj v takýchto podmienkach treba vykonať
protiopatrenia. Jedným takýmto riešením je použiť Abiesetíny®.

Biologický stimulátor rastu a imunity rastlín.

Istota vysokých výnosov za dobrú cenu

Kedy použiť Unicum Pro®?

• pri výkyvoch počasia (sucho, jarný mráz, zamokrenie 
pôdy, náhle a prudké zmeny teplôt, krupobitie a pod.)

• pri infekčnom tlaku chorôb
• pri chemickom strese, nevyrovnanej výžive, 

negatívnych dopadoch agrotechnických chýb

Unicum Pro® pôsobí komplexne, posilňuje rast, zlepšuje
zdravotný stav, dodáva rastlinám potrebnú vitalitu
chráni pred stresom, pozitívne pôsobí na metabolické
procesy v rastline a tým zvyšuje využitie živín
potrebných na tvorbu úrody, kvality a skladovateľnosť
rastlinnej produkcie.

Čo je Unicum Pro® ?
Pomocný rastlinný prípravok na báze metabolitov vysoko
odolných severských drevín.
Ide o súbor rastlinami produkovaných zlúčenín, ktoré sú
nevyhnutné k zachovaniu správnej funkcie génov rezistencie a
k posilňovaniu obranyschopnosti rastlín.

Unicum Pro® obsahuje vybraný súbor špeciálnych biologicky
aktívnych látok - abiesetíny® pochádzajúcich z vysoko odolných
subarktických rastlín, ktoré takmer okamžite pôsobia na spiace
gény rezistencie kultúrnych rastlín (tzv. gény deaktivované v
dôsledku selektívneho šľachtenia), zvyšujú expresiu týchto
génov a tým reaktivujú celkovú (nešpecifickú) odolnosť voči
biotickým a abiotickým stresom kultúrnych rastlín na dobu 2 – 3
týždňov po aplikácii prípravku na list. Výsledkom je dočasne
aktivovaná obranyschopnosť rastlín.
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O aktuálnych cenách sa
informujte u svojho

dodávateľa prípravkov
na ochranu rastlín.
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Spoločnosť EKOLAND testovala prípravok na viacerých plodinách. V uvedenom období sa vďaka použitiu prípravku Unicum Pro® zvýšila 
úroda na sledovaných plodinách  oproti neošetrenej kontrole 3-36 %.
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Medzi ďalšie významné účinky prípravku Unicum Pro® patrí
zrýchlenie respiračných a metabolických procesov rastlín,
čo má za následok zrýchlenie syntézy bielkovín, cukrov a
tukov v rastlinách, rýchlejší rast a vývoj, efektívnejšie
využitie vody a minerálnych látok.

Je miešateľný s bežne dostupnými pesticídmi, ako aj
s listovými a inými kvapalnými hnojivami. Unicum Pro®

účinkuje už 1 hod. od aplikácie po dobu 14-21 dní.

Dávkovanie: 0,06-0,10 l/ha

ľadovec poškodenie herbicídom


