
 Azoarcus N-bakterien, pomocný rostlinný přípravek 
 

Výrobce:  KARNER Düngerproduktion GmbH, Umseerstrasse 279, A-3040  Neulengbach 

Dovozce:  Agrostis, s.r.o., Dr. A. Stojana 119/39, 751 17  Horní Moštěnice  
Číslo vzájemného uznání: V261 
Chemické (a mikrobiologické) vlastnosti:     
Vlastnost:                                                                                               Hodnota:  

Cu - ve vodě rozpustná                                                                            0,16 %  

Fe – ve vodě rozpustný                                                                            0,60 % 

Mn – ve vodě rozpustný                                                                          0,16 % 

Mo – ve vodě rozpustný                                                                          0,03 % 

Zn – ve vodě rozpustný                                                                            0,20 %  

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg) pomocného rostlinného přípravku: 

kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50.  

 Azoarcus N-bakterien je kapalná látka, obsahující směs mikroorganismů (Azoarcus)  a živin. Působí 

bezprostředně na zlepšení zásobování osiva dusíkem.  

 Rozsah a způsob použití:   

  Před použitím důkladně protřepejte! Důležité je rovnoměrné pokrytí obilek.    

   

  Rostlina                                                       Doporučená dávka                            Doba aplikace                                                  

  Obiloviny, Řepka                                     0,4  l/ha na 100 kg osiva               rovnoměrně  pokropit                                                                          

   Kukuřice, Dýně, Brambory                                                                                  před setím osiva  

 

   Postřik:  

   Řepa, Řepka, Dýně                                                 0,25 -0,5 l/ha                             EC 20 - 60 

   Brambory, Obiloviny, Kukuřice 

   

   Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  

   Používejte při skutečné potřebě. Nepřekračujte doporučené dávkování. Je třeba zachovávat běžné zásady 

osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Při skončení práce 

vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.  

 První pomoc: 

Dráždí oči a pokožku. Zabraňte, aby se přípravek dostal na pokožku nebo do očí. Při zasažení očí 

přípravkem je vymyjte důkladně vodou a vyhledejte lékaře! Dojde-li k potřísnění pokožky, postižené místo 

omyjte větším množstvím vody! Vzniklou vodní mlhu nevdechujte!    

   Podmínky skladování:  

   Skladujte při teplotách nad 0 ⁰C na suchém větratelném  chladném místě v původních neporušených   

obalech. Uchovávejte mimo dosah dětí a    domácích zvířat. Pomocný rostlinný přípravek se dodává       

    balený.  

    Velikost balení:  5 kg    (5  litrů)  

 

    Doba použitelnosti: 6 měsíců od data plnění                            Datum plnění:  

     

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení   

 Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.                          



    

 


