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Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych a neprofesionálnych  

používateľov 

  

BASKUS® 

 POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ  

Biologický pomocný  prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) 

určený na podporu zdravotného stavu zeleniny a zemiakov.  

 

AKTÍVNA ZLOŽKA 

zmes probiotických mikroorganizmov 

(baktérií a kvasiniek, CCDM 1091) 

min. 1x107 CFU / ml  

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:  

nerevalentné 

 

OZNAČENIE PRÍPRAVKU 

 

Výstražné slovo sa nepožaduje 

 

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. 

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi. 

 

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd 

vo voľnej prírode! 

Uložte mimo dosahu zvierat! 

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE 

PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE! 

V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia! 

 

Držiteľ autorizácie:  MONAS Technology s.r.o.  

Plav 122, 370 07 České Budějovice 

Česká republika 

  

Číslo autorizácie ÚKSÚP:     21-01111-PM 

  
Dátum výroby: uvedené na obale 

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale 

  

Balenie:  0,5 l sklenená fľaša 

5 l, 10 l, 20 l HDPE kanister 

  

BASKUS ® je ochranná známka firmy MONAS Technology s.r.o. 
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NÁVOD NA POUŽITIE 

Plodina Účel použitia Dávka Ochranná 

doba 

Poznámka 

zelenina podpora zdravotného stavu  1-2 l/ha 1  

zemiaky podpora zdravotného stavu  1-2 l/ha 1  

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU 

Dávka vody: 200 – 1000 l/ha 

Maximálny počet aplikácií: 10 x  

Interval medzi aplikáciami: 3 – 10 dní 

 

Za chladného alebo extrémne teplého alebo extrémne vlhkého počasia alebo iných 

stresujúcich podmienok sa rastliny môžu ľahko dostať do stresu, a potom podliehajú 

napadnutiu potencionálne patogénnymi baktériami.  

Aplikujte pri nástupe stresujúcich podmienok. Ako metódu aplikácie použite: postrek na 

porast, pridanie do kvapôčkovej závlahy, aplikácia na sadbu pred výsadbou. Prípravok 

obsahuje živé špeciálne kmene baktérií a kvasiniek. Vyvarujte sa aplikácii za priameho 

slnka.  

 

Nekombinujte s fungicídmi a s prípravkami na báze fosetyl-Al, oxychloridu medi, kyseliny 

citrónovej, s morforegulátormi, listovými hnojivami obsahujúcimi bór a hnojivami 

obsahujúcimi viac ako 10% dusíka 

 

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY 

BASKUS je neškodný pre užitočné a iné necieľové organizmy. 

 

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV 

Prípravok sa ľahko rozmiešava vo vode. Miešanie tlakovou vodou je plne dostačujúca.  

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku).  

Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky.  

V prípade aplikácie postrekom tento vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to 

vždy v smere vetra od ďalších osôb. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia ochranného 

pracovného odevu a do dôkladného umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, 

nepite a nefajčite. 
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PRVÁ POMOC 

Všeobecné pokyny:  V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, 

pretrvávajúce slzenie, začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v 

prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára. 

Po nadýchaní:  Prerušte prácu. Opustite ošetrovanú oblasť, alebo preneste 

postihnutého mimo ošetrovanú oblasť. 

Pri zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný / nasiaknutý odev. Zasiahnuté časti 

pokožky umyte teplou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre 

opláchnite. Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte. 

Pri zasiahnutí očí: Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým 

množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú nasadené kontaktné 

šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie 

je možné opätovne použiť, zlikvidujte ich. 

Pri náhodnom požití: Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi 

pohár (1/4 litra) vody. Nevyvolávajte zvracanie. 

 

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, 

poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej 

pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať 

s Národným toxikologickým informačným centrom – Klinika pracovného lekárstva 

a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421 (0)2 5477 4166. 

 

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA 

Použité náradie umyte pred zaschnutím vodou. 

 

SKLADOVANIE  

V suchých, čistých, krytých skladoch, chrániť pred poveternostnými vplyvmi, pri teplotách 

+4° C až 15° C. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným svetlom a vlhkom. Pri dodržaní 

podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti 

prípravku 2 mesiace od dátumu výroby. 

 

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV 

Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.  

Nepoužitý prípravok alebo technologický zvyšok postrekovej kvapaliny vylejte na kompost.  

Prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne 

vytvoreného pre tento účel (v rámci  triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte 

sa u orgánu miestnej správy)!  

Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!  

 


