
BIOAN, pasivní pomocný prostředek 

Číslo zápisu do úředního registru: 1516-2C 

Název a množství účinné látky: mléčný albumin 1,85%, kasein 8,15%, lecitin 20% 

Emulgovatelný koncentrát (EC) 

Datum výroby = číslo šarže: uvedeno na obale 

Doba použitelnosti: 12 měsíců 

Obsah: 200 ml (víčko 5 ml) 

Výrobce a držitel rozhodnutí o zápisu pomocného prostředku: FORESTINA s.r.o., Mnichov 129, 386 

01, tel.: +420 383 312 714, fax: +420 383 312 719, e-mail: info@forestina.cz 

 

Před použitím si přečtěte návod k použití. 

Prostředek k podpoře zdravotního stavu rostlin s výrazným vedlejším účinkem proti houbovým 

chorobám zejména ze skupiny padlí. 

Návod na použití: 

Ošetřovat preventivně při ohrožení nebo při prvním výskytu. V těchto situacích použít koncentraci 

0,5 až 1% - smíchání 5 až 10 ml přípravku s 1 l vody. Při významném výskytu použít koncentraci 1 až 3 

(5) % - 10až 30 ml (výjimečně 50 ml) přípravku na 1 l vody. Ošetření je potřeba opakovat dle potřeby 

v intervalu  4-10 dní. Ošetřovat navečer nebo za oblačného počasí, ne za prudkého slunce a vysokých 

teplot. Při častějším opakování a vyšších koncentracích doporučujeme po každé druhé aplikaci 

opláchnout (umýt) ošetřené rostliny postřikem „jarovou vodou“ rostliny omýt postřikem s jarovou 

vodou (10 – 15 kapek / 1 l), zejména na spodní straně listů. 

Kapalina musí škůdce smáčet, ne stéci. Aplikační kapalinu spotřebujte do 24 hodin. 

Ochranná lhůta: 0 dnů. Ošetřené produkty před konzumací a zpracováním omyjte vodou. 

Rozsah povoleného použití: 

1) Plodina, 
oblast použití 

2) Škodlivý organismus, 
jiný účel použití 

Dávkování, 
mísitelnost 

OL 3) Poznámka 

angrešt, okurka 
a ostatní 
zelenina 
tykvovitá, réva, 
růže a ostatní 
okrasné 
rostliny, rajče, 
rybíz 

podpora zdravotního stavu 
rostlin 

0,5 – 5% + 5-6 
kapek povoleného 
smáčedla/1 l 
aplikační kapaliny 

- 

2) padlí 

 

Bezpečnostní opatření: 

Neznečišťujte vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. Pomocný prostředek nevyžaduje 

klasifikaci z hlediska ochrany včel. Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany 
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zvěře. Pomocný prostředek je pro ryby nebezpečný. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se 

vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 

První pomoc: 

Při náhodném použití: Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.  

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte proudem vlažné vody. Při podráždění vyhledejte 

ihned lékařskou pomoc.  

Při zasažení pokožky: Zasažená místa omyjte teplou vodou a mýdlem. V případě potřeby lze terapii 

konzultovat: Toxické informační středisko – Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, 

tel.: 224919293 

Ochranné prostředky při aplikaci: 

Ochrana těla – oděv z textilního materiálu. Ochrana rukou – ochranné rukavice. 

Skladování: 

Skladujte v suchých, chladných, dobře větratelných skladech. 

Likvidace zbytků a obalů: 

Možno likvidovat jako běžný komunální odpad. 

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na 

základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují 

s vlastnostmi, na jejich základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory přípravku pro tento účel 

zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen 

vyznačit na obalu přípravku.  

 

 


