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 mikrobiologický pomocný prípravok 

 

Zloženie: baktérie Bacillus mojavensis kmeň KN32, NCAIM 497/2020, minimálny počet 

baktérií: 5 x 109 CFU / m3, perlit 

Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity platné v SR. 

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie! 

Výrobca: BIOVÉD 2005 Kft., 9922 Pinkamindszent, 140/23. Maďarsko. 

Distribútor pre SR: bioTomal 941 36 Rúbaň 291. tel: 0035 6407740, www.biotomal.sk  

Číslo povolenia: 6300/364-2/2021 

Číslo vzájomného uznania:  

Rozsah a spôsob použitia: 

Vo všetkých poľných i záhradných kultúrach na ošetrenie pôdy v dávke 1 - 2 kg / ha vo 

vodnej suspenzii s koncentráciou maximálne do 5%, nastriekaných na povrch pôdy počas 

postemergentnej vývojovej fázy rastlín. 

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 

H- vety: nie je nutná (na etikete sa neuvádza) 

P-vety:  

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P264 Po manipulácii starostlivo umyte.... 

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

P501 Zneškodnite obsah/nádobu do zberu. 

Čakacia ochranná doba: 0 dní 

 

 

 

tel:0035
http://www.biotomal.sk/


Postup prvej pomoci: 

V prípade infekcie, alergického ochorenia alebo podozrenia na infekciu je potrebné okamžite 

prerušiť prácu. Po prvej pomoci na mieste (pozri všeobecný postup) je potrebné poskytnúť 

lekársku a ústavnú starostlivosť. 

Predpisy o ochrane zdravia pri práci: 

 Je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo rozliatiu, zaprášeniu, kontaktu s očami, pokožkou, 

vdýchnutiu a požitiu. Počas práce je potrebné si niekoľkokrát umyť ruky, po práci osprchovať 

a prezliecť. Ak existuje podozrenie na otravu alebo je na ňu podozrenie, mali by ste okamžite 

prerušiť prácu. 

Ochranné vybavenie pre používateľov: 

Ochranný odev, ochranná čiapka, ochranné rukavice, ochranná obuv, ochranné okuliare, 

respirátor s filtračnou vložkou P3 na dlhodobú prácu, ochranné rukavice pre malé 

(príležitostné) použitie v domácnosti. 

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:  

je zakázané nepoužitý výrobok alebo kontaminované obaly vložiť do riek, stojatých vôd, 

vodných tokov a nádrží. 

Ich použitie v biosférických rezerváciách a vysoko chránených územiach je zakázané! 

Použitie do prírodných rezervácií, národných parkov a chránených krajinných oblastí len s 

predchádzajúcim súhlasom príslušného manažéra ochrany prírody. 

Z dôvodu ochrany vodných organizmov a zabezpečenia kvality vody sa produkt nesmie 

skladovať alebo aplikovať do 50 m od stojatých vodných tokov a riek. 

Nevypúšťať do kanalizácie, vodných tokov, vodných nádrží alebo stojatých vôd. Nemiešať a  

nepoužívať v kombinácii s baktericídnymi prípravkami! 

Klasifikácia nebezpečenstva požiaru a výbuchu: bez označenia 

Podmienky skladovania: suché, chladné, chránené pred slnečným žiarením. 

Doba použiteľnosti: v pôvodnom, uzavretom obale 

skladované pri teplote do 5 ° C po dobu 2 rokov, 

skladované pri teplote do 25 ° C po dobu 1 roka 

 

Hmotnosť obalu: 3x30g, 100 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg 

Dátum výroby:  

Číslo výrobnej šarže: 


