
Čistý 
objem:

Číslo rozhodnutí o registraci: 3431

120 l

M-SUNAGREEN je pomocný rostlinný přípravek používaný jako rostlinný stimulá-
tor s formulací vyhovující použití jako součást kapaliny určené pro ošetření osiva. 
Aplikace na osivo se projeví ve zvýšení objemu kořenové soustavy (lépe vyživený 
vitálnější porost), v rovnoměrnějším a rychlejším vzcházení.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Složení:  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 prvků:
Splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg pomocné látky): 
Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 10,0; Cr ≤ 50,0. Včely – PR, ryby – PR.

Druh úpravy přípravku:
SL – Postřikový přípravek ve formě kapalného koncentrátu ředitelného vodou.

DÁVKOVÁNÍ
M-SUNAGREEN lze v dávce uvedené v části „Registrované aplikace“ aplikovat na povrch 
semen ředěný vodou nebo přidat k použitému registrovanému mořidlu.

PŘÍPRAVA MOŘÍCÍ KAPALINY

Postup v případě kombinace přípravku M-Sunagreen s registrovaným mořidlem:
– při přípravě se postupuje dle návodu použití zvoleného mořidla,
– objem přidaného M-Sunagreenu nahrazuje totožný objem vody,
– mořící kapalina musí být spotřebována do 24 hodin od její přípravy.

Postup v případě samostatného (ředěného vodou) použití přípravku M-Sunagreen:
–  míchací nádrž se naplní objemem vody (dle použité technologie), orientačně

je uveden v části „Registrované aplikace“,
–  za stálého míchání se přidá množství přípravku M-Sunagreen speci� kované

v části „Registrované aplikace “,
– mořící kapalina musí být spotřebována do 24 hodin od její přípravy.

Technologie aplikace:
Ošetření osiva přípravkem M-Sunagreen se provádí na schválených kontinuálních
i diskontinuálních (vsázkových) mořičkách, které zaručí přesné a rovnoměrné
dávkování a pokrytí povrchu osiva mořící kapalinou.

PRVNÍ POMOC
Při požití  – vypít 0,5 l vlažné vody s 10 tabletami medicinálního uhlí.
Při zasažení očí  – vyplachovat proudem vlažné vody po dobu 15 minut.
Při zasažení pokožky  – odstranit zasažený oděv a pokožku omýt mýdlem a vodou.
Ve všech případech poškození zdraví je třeba postiženému zajistit lékařské ošetření.

LIKVIDACE OBALŮ A NEPOUŽITELNÝCH ZBYTKŮ
Zbytky mořící kapaliny ani výplachové vody nesmí zasáhnout zdroje i recipienty 
povrchových vod. Zbytky v obalu se likvidují výplachem vodou, která se použije 
při následné přípravě „mořící kapaliny“. Prázdné obaly se recyklují.

Výhradní distributor:
CHEMAP AGRO s.r.o.
Dašice 475, 533 03
tel.: 466 670 941
www.chemapagro.cz

Výrobce:
BIOSFOR s.r.o.
Slepotice 36
530 02 Pardubice 2
www.biosfor.eu

PN 01-100-02

Doba použitelnosti: 24 měsíců ode dne výroby.

Datum výroby, číslo šarže:

Pevné základy M-Sunagreen otevírá novou cestu v oblasti stimulace růstu polních plodin. 
Svým účinkem již od prvních fází vývoje zasahuje především do vývoje 
kořenového aparátu. Je součástí systému stimulace obilovin.

Používat pouze v případě skutečné potřeby! 
Nepřekračovat doporučené dávkování!

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
P280 Používejte ochranné rukavice PVC/ochranný oděv/univerzální ochranné brýle nebo střední obličejový štít.
P404 Skladujte v uzavřeném obalu. P305+P351+P338 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ
M-SUNAGREEN se skladuje v původních dobře uzavřených obalech, v suchých 
skladech  při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami, 
před přímým slunečním svitem a sálavým teplem.

Plodina Termín aplikace
Dávka na 1000 kg osiva (l/t)

M-Sunagreen voda

Obiloviny ozimé ošetření osiva 1,5 8

Ječmen jarní ošetření osiva 1,5 8

Mák setý ošetření osiva 30 20

Kukuřice ošetření osiva 1,5 9

Řepka olejná ošetření osiva 15 10

Luskoviny ošetření osiva 1,5 10

Slunečnice roční ošetření osiva 2,0 10
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