
UNICUM® Pro 
pomocný rastlinný prípravok 

 
 
Výrobca: EKOLAND EUROPE s.r.o., 12000, U Zvonařky 2536/1A, Praha 2 

Žiadateľ:  EKOLAND EUROPE s.r.o., 12000, U Zvonařky 2536/1A, Praha 2 

 
Číslo rozhodnutia o registrácii v Českej republike: 2879 
 

Chemická a fyzikálna vlastnosť hodnota 

Hodnota pH 7,5 – 9,5  

 

Obsah rizikových prvkov 
spĺňa zákonom stanovené limity ťažkých kovov v Českej republike v mg/l kg: Cd 1,Pb 10,Hg 1, 
As 10, Cr 50. 
Forma preparátu: Vodná emulzia Abiesetínov® (súbor biologicky aktívnych látok) min. obsah 
100 g/l) pochádzajúcich zo zelených častí severských horských stromov. 
 
Pôsobenie prípravku 
UNICUM® Pro je rastlinný stimulátor rastu a imunity rastlín vo forme vodnej emulzie 
kvapalného koncentrátu určený na zvýšenie výnosov a kvality rastlinných produktov. 
Prípravok obsahuje 
Abiesetíny® pochádzajúce zo zelených častí severských horských stromov. 
UNICUM® Pro komplexne pôsobí na rastlinu, stimuluje jej vitalitu, posilňuje obranné funkcie 
rastlín a vytvára obranu proti negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia (sucho, mráz, 
choroby, škodcovia). 
UNICUM® Pro zrýchľuje rast klíčiacich rastlín, ich koreňov a nadzemnej časti, pomáha 
rastlinám prekonávať biotický i abiotický stres. 
 
Prípravok UNICUM® Pro sa od prípravku UNICUM® líši 2,5 násobne vyššou koncentráciou 
účinných látok.  
 
Rozsah a spôsob použitia 
UNICUM® Pro sa používa k namáčaniu semien pred výsadbou a aplikáciu postrekom na listy 
behom vegetácie v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín. 
 
Ošetrovanie osiva: 

Plodina Dávkovanie Aplikácia 

Obilniny, kukurica, 
slnečnica 

80 ml v 10 l vody / 1 tonu osiva Morenie osív buď samostatne 
alebo ako komponent do zmesi 
s registrovanými moridlami 

 
 
 
 
 



Aplikácia na list: 

Plodina Dávkovanie/ha Aplikácia Spôsob a termín aplikácie 

Vinič, jahody 100 ml/300 l vody 2x 1. vo fáze kvitnutia 
2. 12 dní po prvej aplikácii 

Kukurica 40 ml/10 l vody/t semien 
100 ml/300 l vody 

2x ošetrenie semien 
1. vo fáze 4 – 6 listov 
2. 15 dní po prvej aplikácii 

Slnečnica 80 ml/300 l vody 2x 1. vo fáze 2 – 4 listov 
2. na začiatku kvitnutia 

Cukrová repa 40 ml/300 l vody 2 x 1. vo fáze 8 – 10 listov  
2. 15 dní po prvej aplikácii 

Ovocné stromy 100 ml/200 – 300 l vody 4x 1. vo fáze butonizácie pred kvitnutím 
2. po odkvitnutí 
3. 14 dní po druhej aplikácii 
4. 14 dní po tretej aplikácii (1/2 dávky)  

Pohánka 100 ml/300 l vody 2x 1. na začiatku kvitnutia 
2. vo fáze plného kvitnutia 

Cibuľa/Cesnak 200 ml/300 l vody 2x 1. vo fáze 4 – 5 listov 
2. 15 dní po prvej aplikácii 

Zemiaky 200 ml/300 l vody 3x 1. na začiatku kvitnutia 
2. vo fáze plného kvitnutia 
3. 7 dní po druhej aplikácii 

Kapusta 80 ml/300 l vody 2x 1. vo fáze 6 – 8 listov 
2. vo fáze formovania hlávky 

Fazuľa/Sója 40 ml/300 l vody 3x 1. na začiatku kvitnutia 
2. vo fáze plného kvitnutia 
3. 7 dní po prvej aplikácii  

Pšenica ozimná, 
Pšenica jarná 

40 ml/10 l vody/t semien 
60 ml/300 l vody 

2x ošetrenie semien 
1. vo fáze odnožovania 
2. vo fáze metania 

 
Ovos, Jačmeň 

 
40 ml/10 l vody/t semien 
100 ml/300 l vody 

2x ošetrenie semien 
1. vo fáze odnožovania 
2. vo fáze metania 

Paradajky 100 ml/300 l vody 3x 1. na začiatku kvitnutia prvého 
súkvetia 

2. kvitnutie druhého súkvetia  
3. kvitnutie tretieho súkvetia  

Uhorky 30 ml/300 l vody 4x 1. vo fáze 4 – 6 listov  
2. na začiatku kvitnutia 
3. vo fáze plného kvitnutia  
4. 7 dní po tretej aplikácii 

 

Pre dosiahnutie maximálneho účinku vykonávajte aplikáciu prípravku na suché listy ráno 
alebo večer. Neodporúča sa vykonávať aplikáciu za rosy a v dobe priameho intenzívneho 
slnečného žiarenia. 
 
Príprava postrekovej kvapaliny 
UNICUM® Pro je kvapalný koncentrát miešateľný s vodou. Pred použitím pretrepať! 
Odmerané množstvo prípravku nalejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou 



a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Aplikáciu vykonávajte na suché listy 
ráno alebo večer. 
 
Miešateľnosť s pesticídmi a hnojivami 
UNICUM® Pro je miešateľný s herbicídmi, fungicídmi  a insekticídmi po konzultácii s ich 
výrobcami. UNICUM® Pro je možné taktiež miešať s listovými hnojivami alebo s kvapalným 
hnojivom po konzultácii s výrobcom. Miešateľnosť s pesticídmi a hnojivami odporúčame 
pred použitím vyskúšať v malom objeme.  
Neodporúča sa aplikovať UNICUM Pro spolu, alebo krátko po aplikácii produktov na báze 
baktérií. Tiež nie je vhodné aplikovať produkt  v TM s produktmi obsahujúcimi vápnik (Ca), 
lebo by to mohlo znížiť účinok UNICUM Pro. 
 
 
Skladovanie 
Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí (S1/2). Prípravok skladujte v uzatvorených 
obaloch na suchom a tmavom mieste pri teplote 5 – 30°C mimo dosahu potravín, nápojov 
a krmív (S13). Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svitom. 
 
Doba použiteľnosti: pri skladovaní v originálnych neporušených obaloch a dodržaní 
podmienok skladovania 3 roky od dátumu výroby. 
 
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 
Pri použití nejedzte, nepite ani nefajčite (S20/21). Zabráňte kontaktu s pokožku s očami 
(S24/25). Noste vhodný ochranný odev, rukavice, a ochranné prostriedky na oči a tvár 
(S36/37/39). V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť veľkým množstvom 
vody a mydlom  (S26). Pri kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody 
a mydlom (S28). 
 

 
Xi - Dráždivý 
 
Hnojivo sa dodáva balené. 
 
Hmotnosť: 
Dátum výroby: 


