Etiketa

HiStick® Alfalfa
pomocný rostlinný přípravek
Žadatel: BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
Výrobce: BASF Agricultural Specialities Limited, Earl Road, Cheadle Hulme, Cheshire, Velká Británie
Číslo vzájemného uznání:

V504

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:
Obsah živých buněk Sinorhizobium meliloti kmen 2011 v 1 gramu, min.

1 x 109

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity mg/kg přípravku: kadmium 1; olovo 10;
rtuť 1,0; arsen 20; chrom 50.
Tento produkt obsahuje nejméně 1x109 živatoaschopných buněk Sinorhizobium meliloti na gram
rašelinového substrátu. Produkt obsahuje jedinečný polymer, který zlepšuje přilnavost přípravku vůči
semenům.
Rozsah a způsob použití:
HiStick® Alfalfa je určen pro inokulaci semen vojtěšky.
Inokulace: Do čisté nádoby přidejte HiStick® Alfalfa a odpovídající množství vody (maximálně 0,75 l
na dávku 400 g), důkladně protřepejte až do získání homogenní směsi bez hrudek. Získanou inokulační
směs nalijte na semena a důkladně promíchejte tak, aby se obalila veškerá semena.
UPOZORNĚNÍ: V případě, že semena již byla upravena nebo obalena, nepřidávejte vodu a směs
jemně promíchejte.
Jeden balíček produktu HiStick® Alfalfa odpovídá dávce 400 g na 50 kg semen, což odpovídá cca 2 ha
obalených semen.
Používejte mimo dosah slunečního záření.
Naočkovaná semena uchovávejte na chladném místě, mimo dosah přímého slunečního záření a vysejte
je do 4 hodin po naočkování. Pokud není možné semena zasít během jednoho dne, je třeba je znovu
naočkovat.
Všechny otevřené sáčky musí být použity do následujících 24 hodin. Inokulant nepoužívejte po vypršení
data použitelnosti a pokud nebyl uchován dle požadovaných podmínek.
DOPORUČENÍ: Dodržujte podmínky pro použití uvedené na obalu, které byly stanoveny podle charakteristiky
produktu a aplikace, pro které byl produkt doporučen.
KOMPATIBILITA: Bakteriální přípravek HiStick® Alfalfa se nesmí mísit s jinými přípravky na ochranu rostlin.
OCHRANA PRACOVNÍKŮ
Během veškerých fází úpravy semen je povinné použití ochranné aerosolové masky (typu EN149 FFP3 nebo jiný
odpovídající typ), ochranných rukavic a vhodného ochranného oděvu.
Mikroorganismy mohou vyvolat senzibilační reakci.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku
První pomoc:
Při nadýchání: vyveďte postiženého okamžitě ze zamořeného prostoru a zajistěte mu dostatečný
přívod čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.
Při styku s kůží: zasažené místo ihned omyjte teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte
Při zasažení očí: oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených
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víčkách. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.
Při požití: ústa vypláchněte vodou a dejte vypít velké množství vody a vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte lékaři obal nebo etiketu tohoto přípravku.

Podmínky skladování:
HiStick® Alfalfa se skladuje při teplotě pod 25 °C mimo přímý sluneční svit. Teplota nesmí přesáhnout
25 °C a klesnout pod 2 °C. Inokulované osivo se skladuje na chladném (2–8 °C) a zastíněném místě a
pokud možno se vysévá co nejdříve po aplikaci přípravku. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Velikost balení: 400 g, hermeticky uzavřeno
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.
Číslo výrobní šarže:

Datum výroby:

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
® registrovaná známka BASF

