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AZOTER L 

rostlinný biostimulant 

Dovozce: AZOTER CZ s.r.o., Kaprova 42/14, 11000 Praha 1   

Výrobce: AZOTER Trading s.r.o., s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, Slovensko                                      

Číslo vzájemného uznání: V281                                      

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:                

Vlastnost:     Hodnota: 

Herbaspirillum serpedicea min.   2 x 109 KTJ.cm-3 

Hodnota pH     5,5 – 8,5 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v ČR. 

AZOTER L je bakteriální přípravek - jako kapalná látka působící na základě nitrifikačních bakterií se 

aplikuje na zelené části rostlin ve vegetačním období. Svým působením fixuje vzdušný N pro výživu 

rostlin. 

Rozsah a způsob použití:                              

Přípravek je určený pro listovou aplikaci všech plodin. Aplikuje se na zelené části rostlin postřikem při 

teplotách do 25 °C a za sníženého slunečního záření. 

Dávkování: 

Přípravek se používá v množství 10 l /ha. Před použitím promíchat a zředit s vodou 1:30-50 

v závislosti na typu postřikovače. 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití, používejte ochranné pracovní 

pomůcky. Při práci nejezte, nepijte, ani nekuřte. 

- P102 uchovávejte mimo dosah dětí 

- P261 zabraňte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolu 

- P264 po manipulaci pečlivě umyjte ruce a tvář vlažnou vodou a mýdlem 

- P270 při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte 

- P280 noste ochranné rukavice/oděv/brýle, ochranu tváře 

- P305+P351+P338 po zasáhnutí očí – několik minut oplachujte vodou. Pokud používáte kont. 

čočky vyjměte je a pokračujte v oplachování 

- P302+P352 při kontaktu s pokožkou – umyjte velkým množstvím vody a mýdla 

- P314 při zdravotních problémech vyhledejte lékařskou pomoc 

- P501 vyhoďte obal v souladu s právními předpisy 
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Pokyny pro první pomoc: 

Všeobecné pokyny: 

V případě, že se objeví zdravotní problémy (např. nevolnost, slzení, pálení očí, zarudnutí) nebo 

v jiných případech, kontaktujte lékaře. 

První pomoc po nadýchání: 

Přerušte práci a opusťte prostor. 

První pomoc při zasáhnutí pokožky: 

Zasáhnuté části pokožky umyjte vlažnou vodou a mýdlem. Pokožku dobře opláchněte. Při větší 

kontaminaci pokožky se osprchujte. 

První pomoc při zasáhnutí očí: 

Vyplachujte oči po dobu aspoň 10 minut velkým množstvím vlažné čisté vody. Pokud používáte kont. 

čočky vyjměte je a pokračujte v oplachování. Zasažené kont. čočky nepoužívejte a zlikvidujte je. 

První pomoc při náhodném požití: 

Vypláchněte ústa vodou, případně dejte postiženému napít ¼ l vody. Nevyvolávejte zvracení. Při 

vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo a poskytněte 

informace z etikety nebo karty bezp. údajů o poskytnutí první pomoci. 

Podmínky skladování: 

Skladuje se v uzavřených a větratelných prostorách v pův. uzavřených obalech, oddělené od potravin, 

krmiv a léčiv. 

Doba použitelnosti: 

Při dodržení podmínek skladování při teplotě do 5 °C 2 měsíce od data výroby                                                                        

       při teplotě do 15 °C 3 týdny od data výroby 

Balení: 

HDPE obalech. Obaly jsou vratné. 

Číslo výrobní šarže:       Datum výroby: 

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2018/848. 

 


