
Siapton 
Pomocný rostlinný přípravek 

Výrobce: Isagro S.p.A, Centro Uffici San Siro – Edificio D –ala 3, Via Caldera, 21 – 20153 Milano, Itálie 

Dodává: Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 – Braník, tel: 239 044 410-3 

Číslo rozhodnutí o registraci: 3813 

Chemické a fyzikální vlastnosti   Hodnota 

Celkový dusík    9,1 % hm. 

Organický dusík    8,7 % hm. 

Amoniakální dusík   0,4 % hm. 

Organický uhlík    25 % hm. 

Aminokyseliny celkem   54,4 % hm. 

Volné aminokyseliny   10,0 % hm. 

Sušina     60 % hm. 

pH     6,4 

 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/ kg pomocného rostlinného přípravku: 

kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50. 

Siapton je speciální rostlinná výživa používaná jako stimulátor růstu rostlin. Používá se buď jako listová výživa 

nebo prostřednictvím kořenového systému, snižuje ztráty výnosu způsobených stresovými podmínkami.  

 

Rozsah a způsob použití: 

Listová aplikace (zelenina, ovocné dřeviny, ořechy, réva, drobné ovoce, polní a krmné plodiny): 1,5 – 3 l/ha 

aplikovaných v nejdůležitějších stádiích vývoje rostlin nejméně dvakrát v intervalu 10 – 14 dní.  

Aplikace formou hnojivé závlahy (všechny plodiny): 3 – 5 l/ha (až do 10 l/ha v kritických stresových 

podmínkách) v intervalu 10 – 14 dní. 

Pro bližší informace o použití kontaktujte zástupce společnosti Arysta LifeScience. 

Neaplikujte, pokud jsou rostliny ve stresu. Aplikujte před stresem, anebo jakmile fyziologické a environmentální 

podmínky umožní rostlinám obnovení růstu. 

Mísitelnost: 

Siapton je kompatibilní s většinou pravidelně používaných kapalných hnojiv a s cheláty. Siapton je kompatibilní 

s většinou běžně používaných chemikálií, s výjimkou minerálních olejů a sirnatých přípravků a mědi. 

UPOZORNĚNÍ: pokud se použije ve směsi s jinými agrochemikáliemi a hnojivy, je vhodné nejprve ošetřit 

malou plochu před aplikací na celou plochu plodiny. Neaplikujte na švestky. Při použití v kombinaci s jinými 

zemědělskými produkty dodržujte všechny požadavky uvedené na jejich etiketě. 

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 

Při manipulaci a práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky: ochranné rukavice, pracovní oděv, 

ochranné brýle. Po skončení práce si řádně umyjte ruce vodou a mýdlem. 

 

Podmínky skladování a zneškodnění obalů: 

Skladujte na chladném a suchém místě při teplotách od 0 do +45 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.  

Ve skladu nekuřte a nepřistupujte s ohněm. Skladujte odděleně od výbušnin a jiných chemikálií.  

Prázdné obaly nepoužívejte k jiným účelům. Prázdné obaly vypláchněte, znehodnoťte a předejte do 

separovaného sběru k recyklaci. NEZNEČIŠŤUJTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁZDNÝMI OBALY. 

Přípravek je dodávaný balený. Objem balení: 5 l  

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby 

Číslo šarže: uvedeno na obalu     Datum výroby: uvedeno na obalu 


