Etiketa

®

HiCoat Super
Pomocný rastlinný prípravok - inokulant
HiCoat® Super je dvojzložková pôdna pomocná látka – mikrobiálny inokulant osiva sóje.
Dovozca: BASF Slovensko spol.s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Výrobca: BASF Agricultural Specialities Ltd, Harwood Industrial Estate, BN 17 7 AU West Sussex,
Littlehampton, Harwood Road, Veľká Británia
Zloženie:
HiCoat Super:

Bradyrhizobium japonicum 532C, uhľovodíky, voda

Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v Maďarsku.
Prípravok sa uvádza na trh na základe rozhodnutia z Maďarska č. 04.2/1760-3/2016 NÉBIH
Balenie:
HiCoat Super: 6,4 l PE kanister
HiCoat® Super je očkovacia látka hľúzkovitých baktérií Bradyrhizobium japonicum. Zvyšuje
úrodu plodiny a obsah bielkovín, oleja a ďalších nutričných látok a znižuje obsah antinutričných
látok. Jeho použitie obmedzuje dávky dusíkatých hnojív, zvyšuje vyrovnanosť porastov a znižuje
konkurenčný tlak burín.
Návod na použitie:
Prípravok HiCoat® Super s prípravkom HiCoat® Extender s je určený na inokuláciu sóje.
Prípravok obsahuje min. 1x1010 životaschopných buniek inokulantu Bradyrhizobium japonicum na ml.
Pri aplikácii HiCoat Super zabezpečí 105 životaschopných rizóbií na osivo. Zmiešajte 6,4 l inokulantu
HiCoat Super s prípravkom HiCoat Extender a aplikujte takto vzniknutú zmes v množstve 12,8 l na
4500 kg osiva.
Na ošetrenie osiva sóje aplikujte zo zmesi dvoch komponentov v pomere 1:1 (očkovacia látka HiCoat
Super 1,42 l + HiCoat Super Extender 1,42 l), v množstve 2,84 l/t.
Pokiaľ je prípravok skladovaný pri teplote vyššej ako 20 °C, musí byť použitý najneskôr do 8 týždňov.
Inokulované osivo skladujte na chladnom, tmavom mieste max.do 25 °C. Max. do 90 dní po inokulácii
musí byť namorené osivo zasiate.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Pri práci s prípravkom dodržiavajte bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosť pri práci: pred
pracovnou prestávkou alebo jedlom umyte si ruky vodou a mydlom. Pri práci nejedzte, nepite
a nefajčite.
Použite ochranný oblek, zásteru, ochranné čižmy a ochranné rukavice odolné voči chemikáliám. V
prípade dlhodobého výkonu práce s inokulantom HiCoat Super v uzavretom priestore použite ochranu
dýchania proti prachu s filtrom.
Prvá pomoc:
Po náhodnom požití:
Po zasiahnutí očí:

vypláchnite si ústa a potom vypite veľké množstvo vody.
vyplachujte zasiahnuté oči s otvorenými viečkami pod tečúcou vodou aspoň
15 minút.
Po zasiahnutí pokožky: dôkladne umyte mydlom a vodou.
Po nadýchaní:
postihnutému zabezpečte pokoj a pobyt na čistom vzduchu.
Skladovanie:

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre
vetrateľných skladoch, pri teplote 0°C do 10°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív,
dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.
Chráňte pred teplom a mrazom. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.
Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 1 rok od
dátumu výroby. Po otvorení balenia je doba skladovateľnosti 8 týždňov pri max. teplote 20 °C.
Zneškodnenie obalov:
Vyprázdnené a vypláchnuté nevratné PE obaly zneškodnite recykláciou na výrobky technického
charakteru alebo spáľte na vyhradenej skládke schválenej príslušným orgánom ochrany zdravia alebo
iným kompetentným orgánom.

