
Používať iba v prípade skutočnej potreby! 
Neprekračovať odporúčané dávkovanie!

Čistý 
objem:

Číslo rozhodnutia o registrácii: 1006

10 l

SANAGREEN je pomocný rastlinný prípravok používaný ako rastlinný stimulátor. 
Je určený pre zvýšenie kvality a výnosu semien, plodov i hľúz kultúrnych rastlín.

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

SANAGREEN sa aplikuje v dávke 0,5 l/ha zriedený pri pozemnej aplikácií s 200 až 400 l/ha 
vody. Postrek možno kombinovať s listovými hnojivami, fungicídmi, insekticídmi a selek-
tívnymi herbicídmi (po konzultácii s ich dodávateľmi).

REGISTROVANÉ APLIKÁCIE

Obilniny ozimné T1: v priebehu odnožovania – steblovania (DC 24–35).
 T2: 7 až 10 dní pred klasením (DC 37–45).
 T3: po odkvete (DC 69–71).

Jačmeň jarný T1: v priebehu odnožovania – steblovania (DC 22–35).
 T2: 7 až 10 dní pred klasením (DC 37–45).
 T3: po odkvete (DC 69–71).

Cukrová repa T1: vo fáze od 6 listov do začiatku zapojenia porastu (DC 23–41).
 T2: 4–8 týždňov po zapojení porastu (DC 48–49).

Zemiaky  T1: pri tvorbe pukov (DC 51–52).
 T2: na konci kvitnutia (DC 65–69).

Mak siaty  T1: vo fáze 5–7 pravých listov (DC 15–17).
 T2:  prvé korunné plátky viditeľné – začiatok kvitnutia,

10% kvitne (DC 59–61).

Sója  T1: trojpočetný list na prvom až štvrtom kolienku (DC 29–33).
 T2: kvetné pupene na každom nódiu 
        – väčšina kvetov rozkvitnutých (DC 59–65).

Repka olejná  T1: v období predlžovacieho rastu (DC 30–35).
 T2: vo fáze butonizácie, žltý púčik (DC 50–59).
 T3: v dobe kvetu (DC 61–65).

Slnečnica  T1: vo fáze vyvinutých 5–8 pravých listov (DC 15–25).
 T2: priemer púčika od 5 cm do začiatku kvetu (DC 53–61).

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 postre-
kovej 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. 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. Pokra-
čujte vo vyplachovaní.
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
SANAGREEN 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:

Zavedený stimulátor rastu určený k optimalizácii počtu produktívnych odnoží 
obilnín a k navýšeniu výnosu a kvality, využiteľný tiež u cukrovej repy a zemiakov. 
Je súčasťou systému stimulácie obilnín.

Štandard v obilninách!


