
Čistý  
objem:

Registrované v ČR pod číslom: 505

3 l

Doba použiteľnosti:  
24 mesiacov odo dňa výroby.

Dátum výroby, číslo šarže:

PN 01-100-98

Používajte iba v prípade skutočnej potreby! 
Neprekračujte doporučené dávkovanie!

Preverený stimulátor rastu používaný pred kvetom do repky 
olejnej a novo aj v ranných vývojových fázach ozimných  
aj jarných obilnín.obsah Rizikových pRvkov

Spĺňa zákonom stanovené limity v ČR (mg/kg pomocné látky) v ČR:  
Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 20,0; Cr ≤ 50,0. Včely – PR, ryby – PR.

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

Rozsah a spôsob použitia

REXAN® je pomocný rastlinný prípravok zvyšujúci kvalitu a výnosy semien repky, 
obilnín a ostatních plodín. Je riediteľný vodou.

Dávkovanie

REXAN® sa aplikuje v dávke 0,1 l/ha zriedený pri pozemnej aplikácií 200 až 400 l vody, 
pri leteckej aplikácií 40 až 100 l vody. Postrek možno kombinovať s listovými hnojivami, 
fungicídmi, insekticídmi a selektívnymi herbicídmi (po konzultácií s ich dodávateľmi).

poDMienkY skLaDovania

Hnojivo skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a ve-
trateľných skladoch pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiare-
ním, mrazom a ohňom. Hnojivo je za dodržovania predpísaných podmienok sklado-
vania a užívania stabilné, nepodlieha rozkladu, nepodlieha nebezpečným reakciám 
a neuvoľňuje do prostredia nebezpečné rozkladné produkty. Preto za presného do-
držiavania predpísaných aplikačných podmienok nehrozí pri použití hnojiva nebez-
pečenstvo ohrozenia životného prostredia. Hnojivo je nehorľavé. Pri požiari je povo-
lené použitie všetkých hasiacich médií. V prípade použitia vody zaistite, aby konta-
minovaná hasiaca voda neprenikla do verejnej kanalizácie a nezasiahla zdroje spod-
ných vôd a recipienty vôd povrchových.

apLikácia

Repka olejná:  T1: 4. list vyvinutý – predlžovací rast (DC14-36).
 T2: v období butonizácie, fázy žltého pupeňa (DC 50-59). 
 T3: v dobe kvetu (DC 61-71).

Obilniny ozimné:  T1: 3. list rozvinutý – steblovanie (DC 13-35).
 T2: 7 až 10 dní pred klasením (DC 37-45). 
 T3: po odkvete (DC69-71).

Jačmeň jarný: T1: v priebehu odnožovania (DC 21-29).
 T2: 7 až 10 dní pred klasením (DC 37-45). 
 T3: po odkvete (DC 69-71).

použitie MiMo oDpoRúČané teRMínY - ReGeneRácia RastLín

Pri dlhodobej perióde chladu, sucha alebo aj nedostatku slnečného svitu, prípadne  
aj k odstráneniu pesticídneho šoku v kombinácii so selektívnymi herbicídmi.

LikviDácia obaLov a nepoužiteľných zbYtkov

Zvyšky postrekovej kvapaliny ani vyplachovanej vody nesmú zasiahnuť zdroje  
a  recipientov povrchových vôd. Zvyšky v  obaloch sa likvidujú výplachom vodou,  
ktorá sa použije v  následnej príprave postrekovej kvapaliny. Zvyšky postreko-
vej kvapaliny sa vylejú do ryhy vyhĺbenej na ošetrovanom pozemku a  nechajú sa  
vsiaknuť. Obaly a použité náradie, nástroje a ochranné pomôcky sa asanujú prostri-
edkami na výplach postrekovačov a  umyjú sa vodou. Prázdne obaly sa po asaná-
cií recyklujú. 

bezpeČnosť a ochRana zDRavia pRi pRáci 

p280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
p404 Uchovávajte v uzavretej nádobe. p305 + p351 + p338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Nie-
koľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to 
možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre cloveka 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.

Rexan je zaradený v zozname vzájomne uznaných výrobkov pod číslom 952 pre 
územie SR.

Dovozca:
chemap agro s.r.o.,  
Kochanovce 217, 066 01
tel.: +420 466 670 941 
www.chemapagro.sk

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

zloženie: Kyselina 2-aminobenzoová 1,0 g/l
4-hydroxyacetanilid 3,0 g/l


