
AgriSorb Mikro
Agrisorb Mikro je jemný mikrogranulát,
který ve vodním prostředí silně bobtná
a vytváří krystaly na sycené vodou.
Částice Agrisorbu Mikro vážou nejméně
250 násobek vody a po obalení kořenů
rostlin je zásobují vodou. Tím zmenšují
ztráty při přesazování nebo při přepravě
a skladování rostlin. Po přesazení
rostliny do půdy Agrisorb Mikro zajišťuje
lepší kontakt kořenů rostlin s půdou.

Agrisorb Mikro se používá k míchání se
substrátem nebo zeminou při výsadbě
stromů a keřů v dávce 200-300 gramů
Agrisorbu Mikro na 100 litrů substrátu (2
až 3 gramy na 1 litr substrátu). Substrát,
který by neměl být příliš vlhký, se nejprve
smíchá se Agrisorbem Mikro a potom se
zvlhčí pokropením vodou.

Bezprost ředně před položen ím
trávníkového pásu je možné povrch půdy

jemně posypat AgrisorbemMikro v dávce
2-3 kg/100 m . Po položení trávníku je
vhodné provést intenzivní zálivku tak,
aby došlo k napoutání vody do struktury
přípravku.

Na již založených trávnících je množné
rozrušení povrchu nožovými hráběmi na
provzdušňování a poté se provede
rozhození Agrisorbu Mikro v dávce 2-3
kg/100 m . Takto ošetřený povrch se
zasype tenkou vrstvou půdy, zaválí
a provede zálivka.

Skladovat v neporušených originálních
obalech při teplotě + 5 až + 30 °C. Obaly
je možno po důkladném vyprázdnění
odevzdat do separovaného odpadu
nebo k recyklaci. Uchovávejte mimo
dosah dětí a odděleně od potravin,
nápojů a krmiv (S2, S13).

Rozsah a způsob použití

Pokládání trávníkových pásů

Použití v již založeném trávníku

Podmínky skladování
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
POZOR!

První pomoc
Při kontaktu s očima:

Při kontaktu s pokožkou:

Při požití:

Výrobce:

Registrant a dovozce:

Č. rozhodnutí o registraci:

Agrisorb Mikro v přítomnosti
vody nebo vlhkosti vytváří extrémně
kluzký povrch.Při zacházení s přípravkem
dbejte bezpečnostních opatření
a pravidel. Při manipulaci používejte
ochranné brýle, doporučeno je použití
masky nebo respirátoru proti prachu. Při
práci nejíst, nepít, nekouřit. Před
pracovními přestávkami a po skončení
práce umýt ruce vodou a mýdlem.

po delší dobu
vyplachovat oči velkým množstvím vody,
při potížích vyhledat lékařskou pomoc.

omývat vodou
a mýdlem, svléknout znečištěný oděv.

při potížích vyhledat okamžitě
lékařskou pomoc.

Stockhausen GmbH & Co.KG, Krefeld,
Německo

AgroProtec s.r.o.
Kamenný Újezd, Dolní 549, okres České
Budějovice, PSČ 37381

2916
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem
stanovené limity vmg/kg pomocné látky:
kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10,
chrom 50.
Agrisorb je registrovaná ochranná
známka společnosti AgroProtec s.r.o.
Obsah balení: 5 kg

Doba použitelnosti: 4 roky od data
výroby při skladování v původních
neporušených  obalech.

Datum výroby: 2.2.2011
Číslo šarže: 0040506374

POMOCNÁ PŮDNÍ LÁTKA


