
MOLYFiX 

Kvapalné hnojivo na ošetrenie osiva sóje molybdénom a fosforom 

 

Hnojivo ES 

Typ hnojiva: E.1.6.d. molybdén- roztokové hnojivo 

vodorozpustný molybdén (Mo) z molybdénanu sodného   15,5% hm. (250 g/l) 

vodorozpustný fosfor (P) z kyseliny fosforečnej    15,0% hm. (242 g/l) 

 

Čistá hmotnosť: 1,61 – 1,65 kg/l 

 

Výrobca v zmysle ES 2003/2003: 

Agrinova Consulting, s.r.o., Za Rybníkem 683, 252 42 Jesenice 

 

Používajte len v prípade skutočnej potreby. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. 

 

Zdroj tovaru: Legume Technology, Ltd, Unit 3C&3D, East Bridgford Business Park, Kneeton 

Road, East Bridgford, Nottinghamshire, NG13 8PJ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a 

Severného Írska 

 

Rozsah a spôsob použitia: 

MOLYFiX sa aplikuje na osivo sóje v zmesi spolu s tekutým očkovacím prípravkom LIQUIFiX® 

Glycine za účelom dodania ľahko dostupného fosforu (P) a molybdénu (Mo). MOLYFiX 

obsahuje fosfor (P), ktorý je nevyhnutný pre rýchle zakorenenie a vytvorenie silného 

koreňového systému sóje. Dostatok prístupného fosforu (P) znižuje stres vzchádzajúcich 

rastlín. MOLYFiX obsahuje molybdén (Mo), ktorý je pre rastliny veľmi ťažko prístupný z pôdy 

s neutrálnym a kyslým pH. Molybdén podporuje v rastlinách metabolizmus uložených 

dusičnanov, tvorbu aminokyselín a bielkovín. Nedostatočný metabolizmus dusičnanov v 

rastlinách sóje spôsobuje zníženie úrody a kvality osiva. MOLYFiX sa nanáša pomocou 

moriaceho zariadenia alebo "prevalcovaním" osiva v zmesi s LIQUIFiX® Glycine. Následné 

modré sfarbenie osiva naznačuje dobré pokrytie inokulantom a hnojivom. MOLYFiX by sa 

nemal aplikovať s inými očkovacími látkami ako LIQUIFiX® Glycine. Ošetrené osivo vysejte 

najneskôr 72 hodín po aplikácii za podmienok uvedených v príbalovom letáku LIQUIFiX® 

Glycine. 

 



Odporúčané dávkovanie: 

Aplikujte MOLYFiX v dávke 0,2 l/t osiva sóje. 

 

Podmienky skladovania: 

MOLYFiX skladujte v originálnych uzavretých obaloch v uzamknutých, suchých a vetraných 

skladoch pri teplote +5 až +20 °C a mimo dosahu detí. Hnojivo chráňte pred priamym 

slnečným žiarením, mrazom a ohňom. Vyhnite sa skladovaniu v priestoroch, kde sa 

uskladňujú potraviny, nápoje a krmivo. 

 

Príprava aplikačnej ihly: 

MOLYFiXTM je tekuté koncentrované hnojivo, ktoré sa ľahko mieša s očkovacou látkou 

LIQUIFiX®Glycine . Pred otvorením obsahu nádoby dobre pretrepte, nalejte do LIQUIFiX® 

Glycine, dobre premiešajte a následne naočkujte osivo sóje podľa príbalového letáku 

LIQUIFiX® Glycine. 

 

Likvidácia obalov a nepoužiteľných zvyškov: 

Prázdne nádoby na hnojivo, pracovné nástroje a zariadenia riadne vypláchnite dostatočným 

množstvom vody. Takto vypláchnuté obaly sa môžu umiestniť do separovaného odpadu. 

Zvyšky nepoužitého hnojiva (akokoľvek znehodnoteného), ako aj obaly kontaminované 

nepoužitým hnojivom patria do nebezpečného odpadu a nesmie sa dostať do kanalizácie a 

vodných tokov, musí byť uložené na miestach určených na tento účel orgánmi verejnej 

správy alebo do zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 

 

Trvanlivosť: 24 mesiacov od dátumu výroby. 

Čistý objem: 1 l 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

MOLYFiX 

Nebezpečná látka 

H314 Spôsobuje vážne poškodenie pokožky a očí. 

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/výpary/aerosóly. 

P280 Noste PVC rukavice/ochranný odev/univerzálne ochranné okuliare alebo stredný štít na 

tvár. 

P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. 



P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S KOŽOU (alebo vlasmi): okamžite odstráňte všetky 

kontaminované odevy. Opláchnite pokožku vodou (alebo osprchujte). 

P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a udržujte osobu v polohe, 

ktorá uľahčuje dýchanie. 

P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÝCH OČIACH: Jemne niekoľko minút preplachujte vodou. 

Vyberte si kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak sa dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v 

oplachovaní. 

Výrobca: Legume Technology, Ltd, Unit 3C&3D, East Bridgford Business Park, Kneeton Road, 

East Bridgford, Nottinghamshire, NG13 8PJ, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného 

Írska 

 

Konzultácie a poradenstvo: 

Agrinova Consulting, s.r.o., Za Rybníkom 683, 25242 Jesenice 

Ing. Luděk Novák, +420 775 391 431, info@agrinova.cz 


