
Používať iba v prípade skutočnej potreby! 
Neprekračovať odporučené dávkovanie!

Čistý 
objem:

Číslo rozhodnutia o registrácii: 1004

10 l

PLONTAR je pomocný rastlinný prípravok používaný ako rastlinný stimulátor s for-
muláciou vyhovujúcou použitiu ako súčasť kvapaliny určenej pre ošetrenie osiva. 
Aplikácia na osivo sa prejaví vo zvýšení objemu koreňovej sústavy (lepšie vyživený 
vitálnejší porast), v rovnomernejšom a rýchlejšom vzchádzaní.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI
Zloženie:  Kyselina 2-aminobenzoová 5,0 ± 0,5 g/l
 Kyselina 2-hydroxybenzoová 2,5 ± 0,5 g/l
 Hodnota pH 5,0–7,0

Obsah rizikových prvkov:
Spĺňa 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
PLONTAR možno v dávke uvedenej v časti „Registrované aplikácie“ aplikovať na povrch 
semien riedený s vodou alebo pridať k použitému registrovanému moridlu.

PRÍPRAVA MORIACEJ KVAPALINY

Postup v prípade kombinácie prípravku Plontar s registrovaným moridlom:
– pri príprave sa postupuje podľa návodu na použitie zvoleného moridla,
– objem pridaného Plontaru nahrádza rovnaký objem vody,
– moriaca kvapalina musí byť spotrebovaná do 24 hodín od jej prípravy.

Postup v prípade samostatného (riedeného vodou) použitia prípravku Plontar:
– miešacia nádrž sa naplní objemom vody (podľa použitej technológie), orienta-

čne je uvedený v časti „Registrované aplikácie“,
– za stáleho miešania sa pridá množstvo prípravku Plontar špeci� kované v časti 

„Registrované aplikácie“,
– moriaca kvapalina musí byť spotrebovaná do 24 hodín od jej prípravy.
Technológia aplikácie:
Ošetrenie osiva prípravkom Plontar sa vykonáva na schválených kontinuálnych
i diskontinuálnych moričkách, ktoré zaručia presné a rovnomerné dávkovanie
a pokrytie povrchu osiva moriacou kvapalinou.

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.

LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITEĽNÝCH ZVYŠKOV
Zvyšky postrekovej tekutiny alebo výplachovej vody nesmú zasiahnuť zdroje i re-
cipienty povrchových vôd. Zvyšky v obale sa likvidujú výplachom vodou, ktorá sa 
použije pri následnej príprave „moriacej kvapaliny“. Prázdne obaly sa recyklujú.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
P280 Používajte ochranné rukavice PVC/ochranný odev/univerzálne ochranné okuliare alebo stredný tvárový 
štít. P404 Uchovávajte v uzavretej nádobe. 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.
Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.

PODMIENKY SKLADOVANIA
PLONTAR 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 01-100-02

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov odo dňa výroby.

Dátum výroby, číslo šarže:

PLONTAR otvára novú cestu v oblasti stimulácie rastu poľných plodín. Svojim 
účinkom už od prvých fáz vývoja zasahuje predovšetkým do vývoja koreňo-
vého aparátu. Je súčasťou systému stimulácie obilnín.

Plodina Termín aplikácie
Dávka na 1 t osiva (l/t)

PLONTAR voda

Obilniny ozimné ošetrenie osiva 1,5 8

Jačmeň jarný ošetrenie osiva 1,5 8

Mak siaty ošetrenie osiva 30 20

Kukurica ošetrenie osiva 1,5 9

Repka olejná ošetrenie osiva 15 10

REGISTROVANÉ APLIKÁCIE

Morenie je základ sily!


