RIZOCORE®
BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

etiketa

Výrobca: CBC (Europe) S.r.l., Via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese, Taliansko
Distribútor: BIOCONT LABORATORY, spol. s r. o., Mayerova 784, 664 42 Modřice
RIZOCORE je pomocný rastlinný prípravok, ktorého účinné zložky obsahujú mikrobiálne kultúry
Bacillus Megaterium a mykorhízne huby.
Vlastnosť
hodnota
mykorízne huby
5%
Počet aktivných zárodkov Bacillus megaterium
104 KTJ/g
Obsah rizikových prvkov: spĺňa zákonom stanovené limity v mg / kg pomocné látky: kadmium 1,
olovo 10, ortuť 1, arzén 20, chróm 50.
Pôsobenie: kombinácia zložiek priaznivo ovplyvňuje rast, kondíciu a zdravotný stav rastlín. Vplyvom
mykorhíznych húb dochádza k rozvoju koreňov, a tak je umožnená väčšia asimilácie živín z pôdy.
Rizocore obmedzuje vývoja mycélia patogénnych húb v pôde.
Rozsah a spôsob užitia:
Plodina, oblast použití
Polné plodiny
Zelenina - pole

Aplikácia
1 aplikácia pred sajbou*
2 aplikácie v intervale 4-6 týždňov *

Dávka l/ha
50 – 80 g/ha
40 – 60 g/ha

Zelenina - skleníky
Sady
Máčanie sadby, škôlky
Okrasné rastliny
Osivo

2 aplikácie v intervale 4-6 týždňov *
2 aplikácie v intervale 4-6 týždňov **
máčanie
2 aplikácie v intervale 4-6 týždňov*
ošetrenie osiva

60 – 80 g/ha
40 – 80 g/ha
60 -80 g/ha
40 – 60 g/ha
50 g/ha

Pozn .: * prvá aplikácia sa vykonáva pred sejbou alebo pri presádzaní sa zapracovaním do pôdy,
následná aplikácia sa vykonáva závlahou.
** Obe aplikácie sa vykonáva závlahou
Miešateľnosť: Neodporúčame miešať s produktmi, ktoré majú fungicídny efekt. Minimálna lehota,
ktorú treba dodržať po pôdne dezinfekciu je 2 týždne.
Príprava roztoku na postrek na list:
Odmerané množstvo prostriedku najskôr namočte na 20 min, tak aby sa uvoľnila štruktúra granúl.
Rozriedený homogénny roztok vlejte za stáleho miešania do pripravenej nádoby a doplňte vodou do
požadovaného množstva. Po dokonalom premiešaní roztoku začnite ihneď s jeho aplikáciou.
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
Pri práci dodržujte základné pravidlá osobnej hygieny (nejesť, nepiť, nefajčiť), vyvarujte sa
vdychovaniu prachu a jeho nadmerného styku s pokožkou (použite pracovný odev, ochranné gumové
rukavice, gumové čižmy a ochranné prostriedky na oči a tvár). Po práci si niekoľkokrát umyte ruky a
tvár vodou a mydlom.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
Prvá pomoc:
V prípade zasiahnutia očí vykonajte bezodkladne výplach očí pitnou vodou.
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Pri podráždení pokožky odstráňte kontaminovaný odev a umývajte postihnuté miesta vodou a
mydlom.
Pri požití vypláchnite ústa a zapite prípadne menším (1/4 l) množstvom pitnej vody. Nevyvolávať
zvracanie. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a
poskytnite mu informácie z tejto etikety. V prípade potreby možno ďalší postup pri prvej pomoci (aj
event. Terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: Telefón nepretržite:
224 919 293 alebo 224 915 402.
Podmienky skladovania:
Skladujte v pôvodných obaloch na suchom a dobre vetranom mieste. Pri teplote do 25 ° C trvanlivosť
6 mesiacov, pri teplote 3 - 7 ° C skladovateľnosť 1 rok Skladujte bez prístupu priameho slnečného
svetla. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Produkt nesmie zamrznúť!
Likvidácia obalov a zvyškov prostriedku:
Zvyšky postrekovej kvapaliny sa zriedi a vystriekajú na ošetrenom pozemku. Prázdne obaly
odovzdajte do organizovaného zberného miesta.

Doba použiteľnosti: 1 rok
Dátum výroby: uvedené na obale
Výrobok sa dodáva balený. Objem balenia: 1 g, 2 g, 5 g, 50 g
Tento výrobok je možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve podľa Nariadenia Rady (ES) č.
834/2007 a Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických
produktov.

