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AktiFer SEEDs+  
Pomocný rostlinný přípravek 

 
Žadatel: BioAktiv CZ s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, www.aktifer.cz 
Výrobce: VitaFer sp. z o.o. sp. k., Aleja Krakowska 19, 05-555 Tarczyn (Polsko) 

 
Číslo rozhodnutí o registraci: 

 

 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 
 

Vlastnosti % hmotnostní 

Celkový dusík jako N  8 

Fosfor vodorozpustný jako P2O5 9 

Celková síra jako SO3 5 

Vodorozpustná měď jako Cu v chelátu s EDTA                                           1,77 

Celkový mangan jako Mn                                           0,8 

Vodorozpustný molybden jako Mo  0,3 

Vodorozpustný zinek jako Zn v chelátu s EDTA                                           1,7 

Volné aminokyseliny 1,57 

 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/ kg pomocného rostlinného přípravku: 
kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 20, chrom 50. 
 
Pomocný přípravek AktiFer SEEDS+ se používá k přimoření osiv před setím.  
 
 
 
Rozsah a způsob použití:  
 
AktiFer Seeds+ zvyšuje energii klíčení a podporuje rychlé vzcházení rostlin. 
 
Výhody: 
 

• Posílení endospermu semen a zdroj energie pro klíčení. 
• Bujnější kořenový systém – snížení vymrzání a lepší přezimování rostlin.   
• Rychlejší vzcházení a vyrovnanost porostu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aktifer.cz/
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Doporučené dávkování: 

 
 
Příprava pracovní tekutiny 
Smíchejte doporučenou dávku AktiFeru SEEDs+ s 10 l vody (dle technologie) a aplikujte na osivo. 
 
 
Technika aplikace 
AktiFer Seeds+ se používá jako přimoření ke standardnímu moření.  
 
Kombinace s přípravky na ochranu rostlin 
Přípravek je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými mořidly. Vždy je nutné respektovat 
údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti. 
 
Skladování 
Přípravek skladujte a převážejte v originálních neprodyšně uzavřených obalech, při teplotě od +5 °C 
do +30 °C, vyvarujte se náhlých změn teplot. Během skladování v nevhodných podmínkách (např. v 
teplotě pod +5 °C) může dojít k částečnému vysolení nebo k přebarvení přípravku. Vzniklé krystaly se 
znova po zředění vodou rozpustí. Tyto procesy nemají vliv na kvalitu výrobku. Nesmí být vléván do 
kanalizačního systému. Neskladovat ve vrstvách. Obsah/obal likvidujte v souladu s platnými místními 
předpisy. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
- Důkladně si umyjte ruce a tvář po použití přípravku. 
- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. 
- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ KŮŽE: Umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. 
- V PŘÍPADĚ PODRÁŽDĚNÍ OČÍ: Opatrně oplachujte oči vodou několik minut. Vyjměte kontaktní čočky, 
pokud je máte nasazeny a pokud jsou snadno vyndat. Pokračujte ve vyplachování. 
 - POKUD PODRÁŽDĚNÍ OČÍ PŘETRVÁVÁ: Vyhledejte odbornou pomoc / navštivte lékaře. 
 
 
 
 
 
 
 

plodina Dávkování (l/ 
1 tunu osiva) 

Termíny aplikace 

Obilniny ozimé 1 ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita 
přimoření - 12 měsíců 
 

Obilniny jarní 
 

1 ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita 
přimoření - 12 měsíců 
 

Řepka olejná 
 

10 ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita 
přimoření - 12 měsíců 
 

Kukuřice 7 ošetření osiva před vlastním setím společně s mořením, stabilita 
přimoření - 12 měsíců 
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Dodržujte pokyny pro použití, abyste zabránili rizik pro člověka a životní prostředí. 
 
Pouze pro profesionální uživatele. 
 
Výrobek se dodává balený. 
 
Hustota: 1,35 kg/l 
Objem: 10 l                          
Čistá hmotnost: 13,50kg 
pH: 6 
 
 
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby 
 
Číslo výrobní šarže:                                                                                 Datum výroby: 

 


