
Etiketa 

LIQUIFiX MC-TM Glycine 

pomocný rastlinný prípravok 

Dovozca: Blumeria consulting, s.r.o., Ľ. Okánika 590/4, 949 01 Nitra, Slovensko 

Výrobca: Legume Technology Ltd., Units 3C & 3D, Eastbridgford Business Park, Kneeton Road, 
Eastbridgford, Nottinghamshire NG13 8PJ, Veľká Británia 

Číslo rozhodnutia o registrácii: Česká republika, rozhodnutia o registrácii číslo 4675 

Mikrobiologické vlastnosti: 
Počet KTJ Bradyrhizobium japonicum sp. v 1 g min. 3× 109 

Obsah rizikových prvkov, spĺňa zákonom stanovené limity České republiky v mg/kg: kadmium 1, olovo 
10, ortuť 1, arzén 20, chróm 50,  

LIQUIFiX MC-TM  Glycine je pomocný rastlinný prípravok na báze hľuzkových baktérií Bradyrhizobium 
japonicum sp. určený na inokuláciu sóje pred siatím. Prípravok prispieva k zlepšeniu vzchádzania a tým k 
zvýšeniu výnosu. 

Rozsah a spôsob použitia: 

Aplikácia v násypke sacieho stroja – pred otvorením pretrepte obsah vrecúška a prípravok rovnomerne 

naneste na osivo. Následným riadnym premiešaním dosiahnete rovnomerné pokrytie semien osiva. 

Aplikácia moriacim zariadením – pred otvorením pretrepte obsah vrecúška a prípravok rovnomerne 

naneste na osivo pomocou dávkovača s riadeným výtokom potrebného množstva prípravku. Vrecúško s 

prípravkom zaveste tak, aby hadica dávkovača bola priama a vyústila tesne nad ošetrovaným osivom. 

Prietok prípravku dávkovačom nastavte tak, aby zodpovedal výkonu moriaceho zariadenia. 

Dávka prípravku Výkon moričky 
ml/min. kg osiva/min. 
300 100 
600                                                                            200  
900 300 
1 200 400 
Maximálne pokrytie povrchu osiva prípravkom sa dosahuje pri 50 % kapacite moriaceho zariadenia. 
Priebežne vyhodnocujte aplikačnú dávku v nadväznosti na skutočnú prietokovú rýchlosť osiva moriacim 
zariadením. 

Odporúčané dávkovanie: 
Jedno balenie, t. j. 3 I prípravku, je určené na 1 000 kg osiva. 
Prípravok spotrebujte v priebehu 24 hodín po otvorení obalu a výsev urobte čo najskôr po inokulácii, 
najdlhšie však do 7 dní. V prípade dlhšieho časového zdržania (viac než 7 dní) inokuláciu osiva opakujte. 
Pri aplikácii je nutné prípravok aj inokulované osivo uchrániť pred priamym slnečným žiarením. 
Prípravok je možné aplikovať na už namorené osivo moridlami na báze účinných látok, napr. carbathiinu, 
metalaxylu, captanu, thiramu, thiabendazolu, streptomycinu, carboxinu a pod. Dodržujte bezpečnostné 
pokyny pre prácu s moreným osivom. Pred použitím sa odporúča konzultácia s výrobcami moridiel. 
 
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 
Pri manipulácii s prípravkom je potrebné zachovávať bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosti 
pri práci a je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po skončení práce si vždy starostlivo umyte ruky vodou a 
mydlom a kožu ošetrite regeneračným krémom. 
 

Prvá pomoc: 
Pri nadýchaní: Vyveďte postihnutého okamžite zo zamoreného priestoru a zaistite mu dostatočný 
prívod čerstvého vzduchu. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. 

Pri zasiahnutí očí: Oči premývajte najmenej 15 minút tečúcou vlažnou vodou pri násilne 
otvorených viečkach. Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. 

Pri styku s kožou: Zasiahnuté miesto ihneď umyte teplou vodou a mydlom a dobre opláchnite. 

Pri požití: Ústa vypláchnite vodou, dajte vypiť asi 0,5 I vody a vyhľadajte lekársku pomoc a lekárovi 
predložte etiketu prípravku. Nevyvolávajte vracanie. Požitie prípravku môže vyvolať bolesť 
v tráviacom trakte. 
 
Pri vdýchnutí: Odstráňte zdroj, pri poleptaní slizníc vyhľadajte lekára. 

Podmienky skladovania: 
Prípravok skladuje pri teplote v rozmedzí od 5 °C do 15 °C mimo priameho slnečného svitu. 
Nepoužívajte prípravok po záručnej lehote alebo prípravok uskladnený v nevhodných 
podmienkach. Uchovávajte mimo 
dosahu detí. 

Výrobok sa dodáva balený. Objem balenia: 6 x 3 I v papierovom kartóne  
Lehota použiteľnosti: 2 roky od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok 

  
Dátum výroby: Číslo výrobnej šarže: 


