
Etiketa 

MOKOSHA 

Rostlinný biostimulant určený k aplikaci na list 

Výrobce: Envivia, s.r.o., Strojnícka 11, 080 06 Prešov, Slovenská republika 

Distributor pro SR: CHEMSTAR Slovakia, a.s., Novosvetská 18, 811 06 Bratislava 

Distributor pro ČR: Envi Produkt, s.r.o., Na Louži 1510/11a, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

Evidenční číslo vzájemného uznání: V743 

Výrobek určen pro aplikaci na list s vysokým podílem organických látek oligopeptidů, aminokyselin a 

draslíku. 

• Podstatně zvyšuje odolnost porostů při nízkých a vysokých teplotách 

• Zlepšuje hospodaření rostlin s vodou – reguluje uzavírání průduchů a odpařování vody 

• Udržuje biochemickou aktivitu porostu za nepříznivých klimatických podmínek 

• Zintenzivňuje fotosyntézu 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

Vodorozpustný draslík (K2O)  min. 3,0 % v sušině 

Podíl sušiny min. 40 % 

Spalitelné látky při 550 °C min.  15 % v sušině 

Hodnota pH (1% vodní suspenze) 5-7 

Hustota (kg/m3) 1150-1300 

Vizuální znaky Světlehnědá kapalina se slabým 

zápachem po medu 

Obsah rizikových prvků a rizikových látek nepřekračuje limity platné v ČR. 

Doporučené dávkování: 

Plodina    Fenofáze           Dávkování         Dávka vody l/ha 

 Ozimy: obilniny a   

             řepka olejná 
Podzim 

4-8 listů 

0,5 – 2,0 l/ha 200 - 300 l/ha, možná 

společná aplikace s pesticidy 

  Obilniny  Jaro 

Odnožování – praporcový 

list 

0,5 – 2,0 l/ha 200 - 300 l/ha, možná 

společná aplikace s pesticidy 

Řepka olejná Jaro 

Prodlužování – 

butonizace 

1,0 – 2,0 l/ha 200 - 300 l/ha, možná 

společná aplikace s pesticidy 

Kukuřice  

 
4 – 8 listů 1,0 – 2,0 l/ha 200 - 300 l/ha, možná společná 

aplikace                          s 

pesticidy 
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Sója 2. pravý list až plně 

vyvinuté lusky 

(vyhněte se aplikaci 

během kvetení) 

0,5 – 2,0 l/ha 200 - 300 l/ha, možná společná 

aplikace                          s 

pesticidy 

 

Slunečnice 4 – 8 listů 1,0 – 2,0 l/ha 200 - 300 l/ha, možná společná 

aplikace                          s 

pesticidy 

 

Brambory Zapojení porostu až 

tvorba hlíz 

1,0 – 2,0 l/ha 200 - 300 l/ha, možná společná 

aplikace                          s 

pesticidy 

 

 

Příprava postřikového roztoku: 

Přípravek je kapalný koncentrát účinný jako listový postřik v aplikačním množství 0,5-2,0 l/ha s 200-

300 litry vody (0,2-1,0 % roztok). Koncentrát MOKOSHA přidejte do nádrže postřikovače po jejím 

naplnění na 50 % objemu a postupně přimíchávejte ostatní složky postřiku. Postřik je možné opakovat 

v 14-21 denních intervalech. 

Pokyny pro použití: 

Je možná společná aplikace s jinými hnojivy a přípravky na ochranu rostlin. 

Upozornění: 

Neaplikujte na kvetoucí porost. Neaplikujte, pokud se v porostu nacházejí kvetoucí plevele. Aplikujte 

ve večerních hodinách po ukončení letu včel. Během dne je aplikace možná jen v době, kdy včely 

nelétají (při vnější teplotě vzduchu nepřesahující 12 °C). 

Před použitím promíchat! Před aplikací preventivně vyzkoušejte mísitelnost s jednotlivými 

přípravky v TM v malém objemu. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Před použitím přípravku si důkladně pročtěte návod na použití (etiketu přípravku). Při práci používejte 

ochranné pracovní pomůcky. Během práce s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte! Přípravek je 

nehořlavý. 

Pokyny pro první pomoc: 

Všeobecné pokyny: V případě, že se objeví zdravotní problémy (např. nevolnost, přetrvávající slzení, 

začervenání, pálení očí apod) anebo v případě jiných těžkostí kontaktujte lékaře. 

První pomoc po nadechnutí: Přerušte práci. Opusťte prostor, kde byla vykonávaná aplikace. 

První pomoc při zasažení pokožky: Zasažené části pokožky umyjte vlažnou vodou a mýdlem. 

Pokožku potom dobře opláchněte. Při větší kontaminaci pokožky se osprchujte. 

První pomoc při zasažení očí: Vypláchněte oči po dobu aspoň 10-minut velkým množstvím vlažné 

čisté vody. Pokud jsou nasazené kontaktní čočky a je to možné, vyndejte je. Kontaktní čočky není 

možné opětovně použít, zlikvidujte je. 
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První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte postiženému vypít asi 

sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o výrobku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu 

informaci z etikety anebo bezpečnostního listu a o poskytnuté první pomoci. Další postup první 

pomoci (příp. následné léčby) je možné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, Na 

Bojišti 1771/1, 120 00 Praha, tel: 224 919 293 

Přípravek není klasifikovaný jako nebezpečný. 

Bezpečnostní upozornění podle přílohy IV nařízení (ES) č. 1272/2008, v platném znění: 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P262 Zabraňte kontaktu s očima, pokožkou anebo oděvem. 

P264 Po manipulaci pečlivě omyjte ruce a obličej vlažnou vodou a mýdlem. 

P270 Při používání výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. 

P280 Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / ochranu obličeje 

P501 Znehodnoťte obsah / nádobu v souladu s právními předpisy. 

Podmínky skladování: 

V uzavřených obalech z umělé hmoty. V uzavřených suchých větratelných skladech při teplotě +5 až 

+40 °C. Odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů těchto látek. Chránit před 

mrazem a přímým slunečním světlem. 

Doba použitelnosti: 

Dva roky od data výroby při dodržení podmínek skladování. 

Objem obalu: 

Datum výroby: 


