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Protekt koncentrát 
pomocný rostlinný přípravek 

 

Výrobce: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov č.p. 192, 747 33 Oldřišov  

Číslo rozhodnutí o registraci: 4103  

Chemické a fyzikální vlastnosti: vlastnost: hodnota: sušina v % min. 5,0 hodnota pH 5,0–
7,0  

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg pomocné látky: 
kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50 Protekt koncentrát je přírodní vodný 
koncentrovaný extrakt ze směsi bylin. Přípravek obsahuje malé množství živin (N, P, K, Mg, 
Ca) a stopových prvků (Fe, Zn, Cu, Mn), které jsou v přípravku obsaženy v přijatelné formě 
pro rostliny. Soubor látek v přípravku obsažených podporuje růst, výnos a vitalitu révy vinné, 
chmele a okurek. Zároveň zvyšuje jejich obranyschopnost a odolnost vůči abiotickému stresu.  

Rozsah a způsob použití: Je určen pro révu vinnou, chmel a okurky.  

Dávkování: Před použitím koncentrát protřepeme. Réva vinná, okurky, chmel Aplikujeme 
postřikem na list rozmícháním 3 ml koncentrátu v 1 l vody (3 l /ha). Aplikaci provádíme 1 x 
týdně v době vegetace. Listové aplikace neprovádíme na přímém slunečním záření.  

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Je potřeba zachovávat běžné zásady 
osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte (S 20/21). 
Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a 
kůži ošetřete reparačním krémem.  

První pomoc: Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití 
vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5 l vody. Při potřísnění pokožky omyjte vodou a mýdlem. Při 
vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.  

Podmínky skladování: Balený výrobek skladujte v původních obalech chráněný před 
klimatickými vlivy. Teplota nesmí přesáhnout +30°C. Uchovávejte mimo dosah dětí a 
odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 2/13).  

Způsob likvidace obalů: Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných 
surovin.  

Výrobek se dodává balený. Objem balení:  

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.  

Datum výroby: Číslo šarže: uvedeno na primárním obale 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 
834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů. 


