
PROMETHEUS®CZ

POPIS PRÍPRAVKU:  

Prípravok PROMETHEUS obsahuje ú!inné agens - "ivé 
bunky baktérií rodu Pseudomonas v tekutom médiu. Doká"e 
aktívne potlá!a# pôdne patogény na základe produkcie 
vlastn$ch fungistatick$ch látok a zárove% sprístup%uje 

"iviny viazané v pôde, !ím stimuluje rast rastlín. Prípravok 
PROMETHEUS je vhodn$ pre „hnedozemné“, tj. pre pôdy s 
ni"&ou bonitou a pH v slabo kysl$ch a" kysl$ch hodnotách.

PRINCÍP PÔSOBENIA:  

Ú!inok prípravku PROMETHEUS je zalo"en$ na 
princípe  vo'nej symbiózy. Baktérie pre svoj rast vyu"ívajú 
odpadové produkty rastliny (exsudáty), !ím dosahujú 
vysoké koncentrácie v okolí kore%ov. Tu potom postupne 
v priebehu celej vegeta!nej sezóny rozkladajú organickú 
hmotu, upravujú pH pôdy a t$m uvo'%ujú viazané "iviny 
(najmä N a P). V(aka vä!&iemu mno"stvu prístupn$ch "ivín 
sú rastliny vä!&ie a produkujú viac exudátov. Viac exudátov 
- viac baktérií - viac "ivín - vä!&ia rastlina - vä!&í v$nos.

Pôsobenie proti hubov!m patogénom 

Baktérie "ijúce v rizosfére aktívne chránia korene pred 
hubov$mi chorobami. Aj vo vo'nej pôde obmedzujú rast 
patogénnych húb a sú schopné inhibova# v$voj sklerócií.

Aktívna ochrana kore"a

Kolónie symbiotick$ch baktérií obsiahnut$ch v prípravku 
PROMETHEUS obrastajú kore% repky po celom jeho 
povrchu. Baktérie produkujú fungistatické látky, !ím chránia 
plodinu proti primárnej infekcii hubov$ch chorôb. Ochranná 
bariéra pôsobí proti prerastaniu mycélia sklerotínie a 
fómovej hniloby do kore%a, rovnako ako proti verticíliovému 
vädnutiu repky alebo botrytíde.

Prípravok PROMETHEUS chráni rastliny proti primárnym 
infekciám z pôdy. Primárna infekcia má nielen vä!&í 
patologick$ prejav, ale tvorí aj viac sklerócií a navy&ujú 
zamorenie polí.

Biologick! prípravok ur#en! pre pou$itie v 
porastoch ozimnej repky, maku a slne#nici  
pestovan!ch na menej bonitn!ch pôdach – 
hnedozemné.

Ú%INNÁ LÁTKA:
)ivé bunky baktérií rodu PSEUDOMONAS 
v tekutom médiu

BALENIE:
10 l bandaska
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Preventívne opatrenia proti sklerociám v pôde

Sklerócium predstavuje pre baktériu (al&í organick$ 
povrch, na ktorom vytvára svoje kolónie. )ivé bunky a nimi 
produkované fungistatické látky pretrvávajú v pôde a" do 
doby klí!enia sklerócií a zastavujú jeho v$voj.

Zlep&enie príjmu $ivín

Symbiotick$ vz#ah medzi baktérií a kore%om rastliny zah*%a 
aj zlep&enie priameho príjmu "ivín.

Mikroorganizmy obsiahnuté v prípravku PROMETHEUS 
patria medzi pôdne baktérie, ktoré sú schopné ve'mi dobre 
mineralizova# organické zvy&ky. Rozklad biomasy prebieha v 
ich prítomnosti r$chlej&ie a "iviny sú v(aka tomu dostupné 

pre repku po!as celej vegetácie. Baktérie doká"u &tiepi# 
zlo"ité chemické komplexy, v ktor$ch je viazaná !as# "ivín, pre 
rastliny inak nedostupná. V kyslom prostredí je pôdny fosfor 
!iasto!ne blokovan$, (al&í pozitívnym ú!inkom prípravku je 
práve nav$&enie pH na kysl$ch pôdach. +ím kyslej&ie je 
pôda, t$m v$raznej&í nárast pH mô"eme o!akáva#.

Vitalita rastlín

V such&ích rokoch a na pieso!nat$ch pôdach mô"eme v 
dobe zrenia repky pozorova# dlh&í !as vitálnej&í porast. Je 
to ve'mi dôle"ité z h'adiska v$nosu, preto"e práve v tomto 
období rastlina ukladá zásobné látky do semien a t$m 
zvy&uje HTS.

PODMIENKY PRE APLIKÁCIU:  

Po!as aplikácie je potrebné vyvarova# sa ostrého slne!ného 
svitu, baktérie sú toti" ve'mi citlivé na UV "iarenie. 
Odporú!ame aplikova# za obla!ného po!asia alebo nave!er. 
Aby sa bunky riadne dostali ku kore%om, prípravok by mal 
by# aplikovan$ do vlhkej pôdy, prípadne krátko pred da"(om.

Baktérie v prípravku pochádzajú z na&ich klimatick$ch 
podmienok a dobre zná&ajú &iroké rozmedzí teplôt. 
Pre aplikáciu prípravku PROMETHEUS odporú!ame 
akejko'vek teploty nad 0 ° C.

Dávkovanie

Aplika!ná dávka: 1 l / ha, mno"stvo vody 200-600 l / ha 
pod'a vlhkostn$ch podmienok pôdy.

Termíny pre aplikáciu

•	jesenná	aplikácia	-	po	vzídení	počas	celej	jesene,	možné	
tie" v predsejbovej príprave

•	 jarné	 aplikácie	 –	 skoro	 na	 jar,	 akonáhle	 podmienky	
umo"nia vjazd techniky na pole

Mo$nosti mie&ania v TMixoch

Prípravok je mo"né mie&a# s vä!&inou pesticídov. Je 
mo"né ho mie&a# s herbicídmi, s insekticídmi, s fungicídy, 
podporn$mi látkami aj listov$mi hnojivami.

Nemie&a# s morforegulátormi (Moddus, Caryx, Caramba, 
prípravky na báze tebukanozolu), DAM , listová hnojivá 
obsahujúce bór

Pokus so zní"enou dávkou hnojív. Na ploche o&etrenej 
prípravkom PROMETHEUS (v'avo) v(aka uvo'neniu "ivín z 
pôdy neprejavuje "ltnutie a usychanie listov
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