
Trifender WP 
 

Mikrobiálny prípravok vo forme (WP) vodorozpustného prášku, v poľnohospodárstve je určený na  

obilniny, zemiaky, zeleninu, ovocie, jahody, vinohrad a okrasné rastliny na stimuláciu úrody, 

zvyšovanie mykorhýzy. 

 

ÚČINNÁ LÁTKA:  

Konídiá huby Trichoderma  asperellum kmeň T1 (NCAIM 68/2006) (10 m/m%)  

nosná látka: perlit 85 m/m% 

voda: 5 m/m% 

 

Chemické a fyzikálne vlastnosti 

obsah sušiny (m/m%)  min 95 

obsah spáliteľných látok (m/m%)  min 0,7 

pH (10% vodnej suspenzii)  7,4 ± 0,5 

Množstvo mikro húb (CFU/g): min 6,0 x 107 

Obsah rizikových látok: Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity platné v SR 

 

Výrobca: BIOVÉD 2005 Kft. 

9922 Pinkamindszent, 140/23. hrsz. 

Štatistické číslo: 13670782-7310-113-18 

 

Distribútor: bioTomal  

  941 36 Rúbaň 291. 
 

Registrované v Maďarsku pod číslom: 6300/544-1/2021 

 

Číslo vzájomného uznania: 
 

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU: 

Účinná látka prípravku huba Trichoderma  asperellum  na zlepšenie kondície ošetrených rastlín.  
 

Trifender je mikrobiologický prípravok jeho účinnosť je závislá od správnosti aplikácie. Na rastliny 

aplikovať od začiatku vegetácie. Na strnisko po aplikácii zapracovať do pôdy minimálne do 5-7 dní. 

 

NÁVOD NA POUŽITIE: 

Vo všetkých plodinách na zlepšenie kondície a zvýšenie výnosu. 

- Ošetrenie pôd poľných kultúr v množstve 0,5 až 1,0 kg / ha s maximálnou koncentráciou 0,5% vodnej 

suspenzie nastriekané na povrch pôdy pred siatím, následným plytkým zapracovaním do pôdy, 

- Záhradnícke kultúry 

- na ošetrenie pôdy v množstve 1 až 2 kg / ha s maximálnou koncentráciou 0,5% vodnej suspenzie 

nastriekané na povrch pôdy pred sejbou, výsadbou, následným plytkým zapracovaním do pôdy, 

- na zavlažovanie v množstve 1 až 2 kg / ha, v závislosti od spôsobu zavlažovania, s maximálnou 

koncentráciou 0,1% vodnej suspenzie, opakuje sa podľa potreby po 1 až 3 mesiacoch. (účinnosť sa zvyšuje 

vo vlhkom prostredí)  

Pre maloobchodné použitie je odporúčaná aplikačná dávka 1 - 2 g / 10 m2 (5-10g/10 litov vody). 

 

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych 

nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty: nie sú známe. 

 

Aplikačné zariadenie nesmie obsahovať zvyšky fungicídov. Fungicídmi a v kombinácii s dezinfekčnými 

prostriedkami biopreparát je nepoužiteľné! 

 



Poznámka. Aby nedochádzalo k upchávaniu trysiek, odporúčame vzniknutú suspenziu nechať usadnúť 20-

30 minút až potom vliať cez sito do nádrže. 

 

Účinnosť prípravku môže byť ovplyvnená mnohými faktormi, ktoré nezávisia od distribučnej spoločnosti 

(počasie, podmienky skladovania a používania) preto nemôžeme niesť zodpovednosť za škody. Odporúčaná 

skladovacia teplota pod 15 °C! 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA. 

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 CLP)  

Nie je nebezpečný 

Označenie: nepotrebné 

Prvky označovania 

     Označovanie: nie je potrebné 

     Bezpečnostné upozornenia (H vety): nie je potrebné 

      Opatrenia: 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí 

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky 

P 270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite 

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 

P284 Používajte ochranu dýchacích ciest. 

P305 + 351 + 338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 

kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 

P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu  

 

Klasifikácia nebezpečenstva požiaru a výbuchu: nehorľavá. Trieda horľavosti "E". 

Čakacia ochranná doba: 0 dní 

Opatrenia prvej pomoci: pri kontaminácii zavolajte lekára a informujte ho o prípravku, s ktorým postihnutý 

pracoval. V prípade potreby konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave č. tel. (02) 54 

77 41 66 

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: zabráňte aby nepoužitý výrobok alebo kontaminované 

obaly sa dostali do riek, stojatých vôd, vodných tokov a nádrží. 

Použitie vysoko chránených územiach je zakázané! V prírodných rezerváciách, národných parkoch a 

chránených krajinných oblastiach možno udeliť výnimku iba s predchádzajúcim súhlasom príslušného 

orgánu OP. 

Z dôvodu ochrany vodných organizmov a zabezpečenia kvality vody je výrobok zakázaný skladovať alebo 

aplikovať do 50 m od brehu stojatých vodných tokov a riek. 

 

Doba použiteľnosti: 1,5 roka 

Podmienky skladovania: na suchom, chladnom, krytom mieste, v pôvodnom, uzavretom obale. 

 

Hmotnosť obalu: 3x10g, 100g, 0,5 kg, 1kg, 2,5 kg, 5 kg 

 

Dátum výroby a číslo šarže sú uvedené na obale. 


