
Používať iba v prípade skutočnej potreby.
Neprekračovať doporučené dávkovania.

Čistý 
objem:

Číslo rozhodnutia o registrácií: 1005

10 l

HERGIT je pomocný rastlinný prípravok používaný ako stimulátor rastu rastlín
s proti stresovým účinkom. Je určený pre zvýšenie kvality a výnosu semien, plodov 
i hľúz kultúrnych rastlín.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
Zloženie:  Kyselina 2-aminobenzoová 12,5 g/l
 Kyselina 2-hydroxybenzoová 6,5 g/l
 Kyselina 2-amino-pentandiová/1,5/ 6,0 g/l

Obsah rizikových prvkov:
Splňuje zákonom stanovené limity (mg/kg pomocnej látky): 
Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 10,0; Cr ≤ 50,0. Včely – PR, ryby – PR.

Druh úpravy prípravku:
SL – Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou.

DÁVKOVANIE
HERGIT sa dávkuje v dávke 0,2 l/ha zriedený pri pozemnej aplikácií 200 až 400 l/ha 
vody. Postrek možno kombinovať s listovými hnojivami, fungicídmi, insekticídmi
a selektívnymi herbicídmi (po konzultácii s dodávateľmi).

REGISTROVANÉ APLIKÁCIE

Repka olejná  T1: od 5. pravého listu do konca predlžovacieho rastu (DC 15–39).
 T2: vo fázy butonizácie, žltý pupeň (DC 50–59).
 T3: od konca kvetu do konca vývinu šešúl (DC 69–79).
Mak siaty  T1: vo fáze 5 pravých listov až do konca predlžovacieho rastu

       (DC 15–39).
 T2:  prvé korunné lupene viditeľné (začiatok kvitnutia)

až 10% v kvete (DC 59–61).
Kukurica-zrno T1: od fázy 6 listov do konca predlžovacieho rastu (DC 16–39).
 T2: od fázy začiatku metania metlín do konca kvitnutia (DC 51–69).
Slnečnica  T1: v období 5 listov až do konca predlžovacieho rastu (DC 15–39).
 T2: objavenie pupeňa (fáza hviezdy ) až plný kvet (DC 51–65).
Cukrová repa  T1: od 3 páru listov do zapojenia porastu (DC 23–45).
 T2: od 2–8 týždňov po zapojení porastu (DC 47–49).
Obilniny ozimné  T1: od fázy 5 listu po koniec steblovania (DC 15–35).
 T2: pri objavení posledného listu do začiatku klasenia (DC 37–51).
 T3: po odkvitnutí (DC 69–71).
Obilniny jarné  T1: začiatok odnožovania až koniec steblovania (DC 21–35).
 T2: pri objavení posledného listu do začiatku klasenia (DC 37–51).
 T3: po odkvitnutí (DC 69–71).

Zemiaky  T1: tvorba pupeňov až koniec kvitnutia (DC 51–69).

POUŽITIE MIMO DOPORUČENÉ TERMÍNY – REGENERÁCIA RASTLÍN

Po dlhodobej perióde chladu i nedostatku slnečného svitu (zamokrenie), sucha, prí-
padne i k odstráneniu pesticídneho šoku v kombinácií so selektívnymi herbicídmi.

LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITEĽNÝCH ZVYŠKOV
Zvyšky postrekovej tekutiny alebo výplachovej vody nesmú zasiahnuť zdroje i recipienty povrchových vôd. 
Zvyšky v obale sa likvidujú výplachom vodou, ktorá sa použije pri následnej príprave tekutiny. Zvyšky 
postrekovej kvapaliny sa vlejú do ryhy vyhĺbenej na ošetrovanom pozemku a nechajú sa vsiaknuť. Obaly
a použité náradie a nástroje i ochranné pomôcky sa asanujú prostriedkami na výplach postrekovačov (napr. 
SAGROL NF) a zmyjú sa vodou. Prázdne obaly sa recyklujú.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
P280 Používajte ochranné rukavice PVC/ochranný odev/univerzálne ochranné okuliare alebo stredný tváro-
vý štít. P301+P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte lekára. P305+P351+P338 PRI 
ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené 
a  pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: 
vyhľadajte lekársku starostlivosť.
Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.

PRVÁ POMOC
Pri požití  – vypiť 0,5 l vlažnej vody s 10 tabletami medicinálneho uhlia.
Pri zasiahnutí očí  – vyplachovať prúdom vlažnej vody po dobu 15 minút.
Pri zasiahnutí pokožky  – odstrániť zasiahnutý odev a pokožku omyť mydlom a vodou.
Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia je treba postihnutému zaistiť lekárske ošetrenie.

PODMIENKY SKLADOVANIA
HERGIT sa skladuje v pôvodných dobre uzavretých obaloch, v suchých skladoch 
pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami, pred priamym 
slnečným žiarením a sálavým teplom.

Výhradný distribútor:
CHEMAP AGRO s.r.o.
Dašice 475, 533 03
tel.: +420 466 670 941
www.chemapagro.sk

Výrobca:
BIOSFOR s.r.o.
Slepotice 36
530 02 Pardubice 2
www.biosfor.eu

PN 01-100-07

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov odo dňa výroby.

Dátum výroby, číslo šarže:

Vysoko účinný stimulátor rastu s posilneným regeneračným účinkom 
s prvoradým uplatnením v repke olejnej, maku a slnečnici.

Silný v olejninách!
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