Etiketa

Envistart
Žadatel:
Výrobce:

Envi Produkt, s.r.o., Na louži 1510/11a, 101 00, Praha 10
ENVIVIA, s.r.o., Strojnícka 11, 080 11, Prešov, Slovensko

Číslo rozhodnutí o vzájemné uznávání: V2
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost:

Hodnota:

Celkový dusík jako N (%)

4,0

Huminové kyseliny (%)

1,5

Bor jako vodorozpustný B (%)

0,03

Měď jako Cu v chelátu EDTA (%)

0,20

Železo jako Fe v chelátu EDTA (%)

0,30

Mangan jako Mn v chelátu EDTA (%)

0,20

Zinek jako Zn v chelátu EDTA (%)

0,02

Envistart je pomocný výživový přípravek pro rostliny se zakořeňovacím a stimulačním účinkem.
Regeneruje porosty v období sucha, přebytku vláhy, po chemickém či mechanickém poškození a
poškození škůdcem. Působí na molekulární úrovni díky účinným složkám koherentním s
metabolizmem rostlin.
Doporučené dávkování:
Envistart je účinný jako listový postřik v aplikačním množství 0,8 - 1,2 l na hektar se 150 – 300 l
vody (0,25 – 0,80 % roztok). Před aplikací v TM vyzkoušejte mísitelnost jednotlivých složek roztoku
v malém množství. Nepřekračujte doporučené dávkování. Postřik je možné aplikovat v 10-21
denních intervalech. Před použitím promíchat.
Upozornění:
Envistart je možné kombinovat s fungicidy a insekticidy ve společném postřiku s výjimkou fáze
kvetení. Nedoporučujeme kombinovat s herbicidy v případě vysokého ataku plevele nebo při
vysokém výskytu plevele v řídkosetých porostech. V těchto případech Envistart aplikujte 7 – 10 dnů
po aplikaci herbicidu. Při samostatném použití nemá ochrannou lhůtu.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Zdraví škodlivý při vdechnutí. Senzibilizace při styku s pokožkou možná. Při práci s koncentrátem a
při postřiku používejte ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem není dovoleno jíst,
pít a kouřit. Přípravek je nehořlavý. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.
První pomoc:
Všeobecné pokyny: při práci je nutné dodržovat základní bezpečnostní a hygienické zásady. V
případě požití koncentrovaného nebo zředěného přípravku nevyvolávejte zvracení, neodkladně
dopravte postiženého k lékaři. Při vdechnutí přerušte expozici a vyveďte postiženého z místa
aplikace na čerstvý vzduch. V případě dýchacích potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení očí
neodkladně vyplachujte velkým množstvím čisté vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení
pokožky opláchněte postižené místo tekoucí čistou vodou a umyjte mýdlem. Po vyhledání lékařské

pomoci je nutné poskytnout lékaři informace o poskytnuté první pomoci a o přípravku, s kterým
postižený pracoval.
Podmínky skladování:
V uzavřených obalech z umělé hmoty. V uzavřených suchých větratelných skladech při teplotě od +5
C do +40 C. Odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů z těchto látek. Chránit
před mrazem a přímým slunečním světlem.
Doba použitelnosti:
24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.
Objem balení:
Přípravek se udává balený v plastových obalech o objemu: 10, 1000 litrů.
Datum výroby:

