BORA etiketa
Mikrobiologický prípravok, zmáčateľný prášok (WP)
Zloženie: Huba Beauveria bassiana BB1 (NCAIM 128/2010) kmeň (5 m/m%)
Množstvo mikrohuby (CFU/g): aspoň 1,5x107
nosná látka: 95 m/m% perlit
Výrobca: BIOVÉD 2005 Kft.
9922 Pinkamindszent, 140/23. hrsz.
Štatistické číslo: 13670782-7310-113-18
Distribútor: bioTomal
941 36 Rúbaň 291.
www.biotomal.sk

Registrované v Maďarsku pod číslom : 04.2/89-2/2011
Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v Maďarsku.
Identifikácia nebezpečnosti, nebezpečné znaky, H- a P- vety
Upozornenie: nerelevantné.
Piktogramy označujúce nebezpečenstvo: nerelevantné.
Upozorňujúce H-vety: nerelevantné.
P-vety týkajúce sa opatrení:
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P284 Používajte ochranu dýchacích ciest.
P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu

Čakacia ochranná doba: 0 dní.
Opis opatrení prvej pomoci:
Poskytnutie odbornej a rýchlej prvej pomoci znižuje ťažkosť zranenia. Postihnutého odvezme
z rizikovej oblasti. Pri alergickej reakcii , resp. jej náznaku okamžite prestaňme s prácou. Po
podaní prvej pomoci okamžite zabezpečme lekársku starostlivosť.

Bezpečnostné predpisy pre životné poistenie:
Vysypaný materiál, zvyšky, obaly nevypúšťať do kanalizačnej siete.
Použitie je zakázané v biosférických rezerváciách a vo vysoko chránených oblastiach!
Aplikácia v prírodných rezerváciách, národných parkoch a prírodných rezerváciách
môže byť udelená s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu ochrany prírody.
Z dôvodu ochrany vodných organizmov a kvality vody je prísne zakázané skladovať
a aplikovať v 50 m-ej blízkosti stojacej a tečúcej vody.
Klasifikácia požiaru a výbuchu: nerelevantné.
Skladovanie: suché, chladné, pod 4 °C , dobre vetrateľné, kryté miesto.
Skladovateľnosť: 2 roky v nepoškodenom originálnom obale
Použitie:
Záhradné plodiny
- 1,5 až 3,0 kg/ha na ošetrenie pôdy, vo vodnej suspenzii nepresahujúcej 1% pred siatím
a výsadbou nastriekané na povrch pôdy a následne plytko zapracovať
- v období intenzívneho rastu na zavlažovanie pôdy v množstve 1,5 - 3,0 kg/ha, množstvo
vody závisiac od zavlažovacej metódy, ale nie viac ako 0,1%, následne opakovať podľa
potreby po 1-3 mesiacoch.
V prípade zavlažovania kvapkovou závlahou musí byť odstránený mikrofilter zavlažovacieho
systému, a po zavlažovaní by mal byť systém prepláchnutý čistou vodou.
Nepoužiť v období kvitnutia!
Nie je kombinovateľný s fungicídnymi prípravkami, pôdnymi dezinfekčnými preparátmi
s účinkom proti hubám a s prípravkami na báze Trichoderma!
Na záhradkárske použitie je odporúčaná dávka: 15 - 60 g / 100 m2
V koncentrácii 0,1% (15 - 30 litrov vody)
Hmotnosť: 100g, 1, 5 kg
Dátum výroby a číslo šarže sú uvedené na obale.
Číslo colného zaradenia: 310100
Upozornenie predajcu:
bioTomal zaručuje, že vlastnosti produktu (účinná látka, dátum výroby) zodpovedajú
informáciám na etikete.
Účinnosť výrobku, ktorý je na trhu, môže ovplyvniť veľa faktorov ktoré spadajú mimo
kontroly spoločnosti (počasie, podmienky skladovania a používania) preto nemôžeme niesť
zodpovednosť za prípadné škody, ktoré z toho vyplynú. Aplikačné zariadenie nesmie
obsahovať žiadne zvyšky fungicídu! Pred aplikáciou minimálne 48 hodín namočiť do vody.
Dátum výroby:
Číslo šarže:

