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KEsToM"
pomocný rostlinný přípravek

Žadatet: MONAS Technology s.r,o., Plav I22, g7O 07 České Budějovice
Výrobce: Fytovita spol. s r.o., Ostrožská Lhota 413,687 23 Ostrožská Lhota

Číslo rozhodnutí o registraci: 5236

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:
Počet spor Trichoderma atroviride, kmen KE1O0M
Počet kontaminujících bakterií

1xlo7 KTJ/g

1x102 - 1x105 KTJ/g
Přípravek se vyrábí z čisté kultury, kmen KE1OOM, uložené ve Sbírce mikroskopických hub v Praze.

Obsah rizikov,ých prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg) přípravku: kadmium 1,0; olovo
10; rtuť 1,0; arsen 20; chrom 50.

KESTOM' je pomocný rostlinný přípravek ve formě smáčivého prášku určeného pro podporu
Úrodnosti pŮdy pro všechny plodiny, pro profesionální uživatele i pro zahrádkáře.

základní cha ra kteristi ka :

KESTOM" - obsahuje spory houby Trichoderma atroviride, která se vyskytuje v půdě přirozeně a má
schopnost rozkládat organické zbytky v půdě a tím zvyšovat pro rostliny dostupné živiny. KESTOM
zvyŠuje poČet vzeŠlých rostlin i nárůst biomasy pěstovaných rostlin. Napomáhá proti abiotickým
stresovým faktorům.

Rozsah a způsob použití:
KESTOM' je určen pro pole i zahrady ke všem polním plodinám i k zelenině.
Dávkování: pro polní použití - 2 kg/ha

pro pouŽití na zahradách - 10 g na 50 m2 - rozmíchat v konvi a záhon zalít,

Přípravek je především určen pro aplikaci do půdy.
- Přípravek je moŽno aplikovat po sklizni. KESTOM" aplikujte na povrch půdy s násled4ým

zapravením do hloubky 5 -10 cm, Množství použité vody 200 - 600 l/ha
Přípravek napomáhá rozkladu posklizňových zbytků,

Přípravek je určen k aplikaci před setím, sázením. KESTOM' aplikujte na povrch půdy
s následným zapravením do hloubky 5 -10 cm, Množství použité vody 200 - 600 l/ha

Přípravek je určen k aplikaci při setí, sázení. Zde je možno dle technologie použít přímo
suchou formulaci nebo tekutou, kdy prášek je rozpuštěn ve vodě. Dávka 2 kg/ha

MáČení sadby - máčení česneku, kořenů chřestu, brambor - použijte 2 kg přípravku
rozpuŠtěniho ve vodě na sadbu určenou na ]. ha. Je možno použít i suchou formulaci, která
se však hůře rovnoměrně rozptýlí po všech površích sadby.
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Doporučení k aplikaci: Přípravek obsahuje životaschopné houbové spory a je třeba, aby se tyto
houbové částice dostaly do půdy. Klíčení spor je podmíněno vlhkem. Pokud bude půda suchá, spory
budou čekat s klíčením na vhodné klimatické půdní podmínky. Viditelné změny mŮžete pozorovat na

rostlinách za 3 - 8 týdnů.
Pozor: 2 týdny před aplikací přípravku KESTOM' ani 2 týdny po aplikaci nepoužívejte do pŮdy

dezinfekční látky proti houbovým chorobám,

ochranná lhůta: Bez omezení

Mísitelnost: Přípravek KESTOM'nemíchejte s fungicidy, s DAMem.

Příprava postřikové kapaliny: Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Otevřete a obsah vlijte
do nádrže postřikovače zčásti zaplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovaČe na

stanovený objem vodou,

Následné plodiny: Nejsou známa žádná omezení pro následné plodiny.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci s přípravkem je

zakázáno jíst, pít a kouřit, Rovněž je třeba používat ochranné pomůcky. Po skončení práce a před
jídlem vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.
První pomoc:
Při nadýchání: vyved'te postiženého okamžitě ze zamořeného prostoru a zajistěte mu dostateČný
přívod čerstvého vzduchu, Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.
Při styku s kůží: zasažené místo ihned omyjte teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte.
Při zasažení očí: oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených
víčkách. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.
Při požití: ústa vypláchněte vodou a dejte vypít asi 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc a ukaŽte

lékaři obal nebo etiketu tohoto přípravku, Nevyvolávejte zvracení,

skladování:
Přípravek KESTOM'skladujte v uzavřených originálních obalech mimo přímý slunečnísvit, v suchých,

uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, dezinfekčních prostředkŮ, a obalŮ od

těchto látek při teplotách 5 - 18'C. Přípravek chraňte před mrazem, přímým sluneČním záře4Ím a
sáláním teplých zdrojů, Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace obalů: recyklací
Výrobek je dodáván ba!ený. Objem balení:
Doba použitelnosti: 18 měsíce od data výroby při dodrženískladovacích podmínek.
Číslo v,ýrobní šarže: Datum rr,ýroby:

Tento v,ýrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dIe Nařízení Rady (ES) č.834l2OO7 a
Nařízení Komise (ES) č. 889l2OO8 o ekologické produkci a označování ekologlckých produktŮ.
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Preklad z českého j azyka

KEsToM'
pomocný rastlinný prípravok

Žiadatel1 MONASTechnologys. r. o., Plav l22,37oo7 České Budějovice

Výrobca: Fytovita spo!. s r. o., Ostrožská Lhota 4I3,687 23 Ostrožská Lhota

Číslo rozhodnutia o registnícii: 5236

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:

1

Etiketa/Príbalouý leták

Počet spór Trichoderma atroviride, kmeň KE1OOM

Počet kontaminujúcich baktérií

fulďKn/g
krď- urď Krt/s

Prípravok sa vyrába z čistej kuttúry kmeň KEIOOM, uloženej v Zbierke mikroskopických húb v Prahe.

Obsah rizikovrých prvkov splňuje zákonom stanovené limity (mďkg) prípravku: kadmium 1"0; olovo 10; ortuť
1,0; arzén 20; chróm 50.

§ KESIOM" je pomocný rastlinný pňpravok vo forme zmáčavého prášku určeného na podporu úrodnosti pódy pre

všetky plodiny, pre profesioná|nych užívatelbv aj pre záhradkárov.

základná charakteristika:
KESIOM" - obsahuje spóry huby Trichoderma atroviride, ktorá sa vyslrytuje v póde prirodzene a má schopnoď

rozktadaťorganické zvyšky v póde a dm zvyšovať rastlinám dostupné živiny. KESTOM zvyšuje poČet wídených

rast]ín i nárast biomasy pestovaných rastlín. Napomáha proti abiotickým stresornim faktorom.

Rozsah a spósob použitia:

KESTOM" je určený na polia i záhrady ku všethým poInrým plodinám i k zelenine.

Dávkovanie:na použitie na poliach -2ketfta
na použitie v záhradách - 10 g na 50 m2 - rozmiešaťv krh|e a záhon poliať.

Prípravok je predovšethým určený na aplikáciu do pódy.

- prípravok je možno aplikovať po zbere. KESTOM' aplikujte na povrch pódy s následným zapravením

a' do híUt<y 5 -10 cm. Množstvo použitej vody 200 - 600 l/ha
-\, Prípravok napomáha rozkladu zvyškov po zbere.

- Prípravok je určený na aplikáciu pred siatím, sadbou. KESTOM' aplikujte na povrch pódy s

následným zapravením ao rríUry 5 -10 cm. Množstvo použitej vody 200 - 600 /ha

- Prípravok je určený na aplikáciu pri siatí, sadení. Je možné podla technológie použiť priamo suchú

formu alebo tekutú, kedy je prášok rozpustený vo vode. Dávka 2|q/ha

- Máčanie sadby - máčanie cesnaku, koreňov špargle, zemiakov - použite 2 kg prípravku

rozpusteného vo vode na sadbu určenú na ]. ha. Je možné použiť i suchú formu, ktorá sa však horŠie

rovnomerne rozptýli po všetkých povrchoch sadby.
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odporučenie na aplikáciu: prípravok obsahuje životaschopné hubové spóry a je treba, aby sa tieto hubové

častice dostali do pódy. Klíčenie spór je podmienené vlhkom. Ak bude póda suchá, sPÓry budú Čakať s klíČením

na vhodné klimatické pódne podmienky. Viditeíné zmeny móžete pozorovaťna rastlinách o 3 - 8 týŽdňov.
pozor: 2 týždne pred aplikáciou prípravku KESTOM" ani 2 týždne po aplikácii nePouŽÍvajte do PÓdY

dezinfekčné látky proti hubovým chorobám.

ochranná lehota: Bez obmedzenia

Miďatelnosti Prípravok KESTOM" nemiešajte sfungicídmi, s DAMom.

prípraua postrekovej kvapaliny: pred použitím prípravok dókladne pretrepte. OWorte a obsah vYlejte do

nádrže postrekovača čiastočne naplnenej vodou a za stáleho mieŠania doPlňte nádrŽ PostrekovaČa na

stanovený objem vodou.

Nástedné plodiny: Nie sú známe žiadne obmedzenia pre následné plodiny.

Pokyrry pre bezpďnoďa ochranu zdravia pri pníci:

Je treba zachovávať bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosti pri práci. Pri práci s PríPravkom je zakázané

jesť, piť a fajčiť. Rovnako je treba používať ochranné prostriedky. Po skonČení práce a Pred jedlom vŽdY rukY

starostlivo umyte vodou a mydlom a kožu ošetrite reparačným krémom.

Prvá pomoc:
pri nadýchaní: vwed'te postihnutého okamžite zo zamoreného priestoru a zaistite mu dostatoČný PrÍvod

čerstvého rrzd uch u. pri p retrvávaj Úcich p roblémoch vyh Íadajte leká ra.

pri styku s kožou: zasiahnuté miesto ihned'umyte teplou vodou a mydlom a dobre oPláchnite.

pri zasiahnutí očí: oči vym,ývajte najmenej 15 minút tečúcou vlaŽnou vodou Pri násilne otvorených

viečkach. Pri p retrvávaj úcich problémoch vyh [adajte leká ra.

pri požití: ústa vypláchnite vodou a dajte vypiť asi Q5 lvody, vyhladajte lekársku Pomoc a ukáŽte lekárovi obal

alebo etiketu tohto prípravku. Neryvolávajte vracanie.

skladorranie:
prípravok KEST9M" skladujte v uzatvorených originálnych obaloch mimo priameho slneČného svitu, v such'ých,

uzamknutrich skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, dezinfekČných Prostriedkov a obalov od

týchto látok pri teplotách 5 - 18"c. prípravok chráňte pred mrazom, priamym slneČným Žiarením a'sálaním

tepelných zdrojov. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia obalov: rerykláciou

Výrobok je dodávaný balený. Objem balenia:

Doba použitelhosti: 18 mesiacovod dátumu rnýroby pri dodržanískladovacích podmienok.

Čísbvýronnej šaže: Dátum v,ýroby:

Tento výrobok je možné použiťv ekologickom poínohospodársWe podla Nariadenia RadY (ES) ř-834l2OO7 a

Nariadenia Komisie (Es) č. 88gl2@8o ekologickej produkciia označornníekologickrých produktov.
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Já, Ing. Miroslava Habartová ,IČ 76176401, soudní tlumočník a překladateI jazyka Českého a

slovenského zapsartý v seznamu tlumočníků a překladatelů vedeném Ministerstvem

spravedlnosti České republiky, tímto stvrzqi, že jsem osobně provedla překlad připojené

listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl

přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsánv evidenci úkonů pod číslem položky: L: 3 e l U 7 Zo 11

V Jesenici dne 4q 1. !-O 2t

Ing. Miroslava Habartová otisk pečeti

PREKLADATEXSKÁ DOLOŽKA

Ja, Ing. Miroslava Habartová,IČ:76176401, súdny tlmočník a prekladateí jazyka českého a

slovenského zapisaný v zozíame tlmočníkov a prekladateťov vedenom Ministerstvom

spravodlivosti Českej republiky, týmto potvrdzujem, že som osobne vypracovala preklad

pripojenej listiny, a že tento preklad súhlasí s textom predmetnej listiny. K vyhotoveniu

prekladu nebol pribratý konzultant.

Tento úkon je zapisaný v evidencii úkonov pod číslom položky:

v Jesenici dňa 4 ? +. 20 22_

|.1,?

i //t L{Ť&* i ", , i,r,

4 36/zl/zo"zz

Ing. Miroslava Habartová odtlačok pečate
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