
Protekt koncentrát 
pomocný rostlinný přípravek 

 
Výrobce: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Brumovice, IČ 25853970 
 
Číslo rozhodnutí o registraci: 4103  
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 
Vlastnost:    hodnota:  
sušina v % min.    5,0 
pH     5,0 - 7,0 
 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, 
arsen 20, 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 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:  
 
EUH208 Obsahuje Šalvěj, Salvia officinalis, extrakt. Může vyvolat alergickou reakci. 
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 
 
Tato směs není klasifikovaná jako nebezpečná. 
 
Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte 
a nekuřte. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice, 
ochranný oděv a ochranné brýle. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži 
ošetřete reparačním krémem. Zamezit úniku do životního prostředí, zabránit vniknutí do 
povrchových vod a kanalizace, podloží a půdy. 
 
První pomoc:  
 
Všeobecné pokyny: V každém případě se vyvarovat chaotického jednání. Dle situace volat 
záchrannou službu nebo zajistit lékařské ošetření. K lékařskému ošetření vždy vzít s sebou originální 
obal s etiketou, případně bezpečnostní list. 
Při nadýchání: Přerušit expozici. Postiženého vyvést na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a v teple. 
 
 
Při styku s kůží: Odložit kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži omýt vodou a mýdlem. Objeví-li 
se podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. 



Při zasažení očí: Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjmout a začít vyplachovat čistou 
vodou, zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu 
min.15 minut. Při přetrvání obtíží vyhledat lékařskou pomoc. 
Při požití: Vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Nikdy nepodávat nic ústy osobě v 
bezvědomí, nebo má-li křeče. 
 
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Dekontaminace. Symptomatická 
léčba. 
 
Podmínky skladování:  
 
Skladovat v dobře uzavřených originálních obalech na suchých, chladných a dobře větraných místech. 
Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávat mimo doash dětí a 
odděleně od potravin, nápojů, krmiv a léků. Doporučená skladovací teplota do +30°C. 
 
Způsob likvidace směsi: Odpady shromažďujte odděleně. Předávejte pouze osobě oprávněné k 
odstraňování odpadu. 
 
Způsob likvidace obalů: Prázdné obaly se musí zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o 
odpadech. 
 
Výrobek se dodává balený. Objem balení: 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.  
Datum výroby:     Číslo výrobní šarže: 



Skleník Protekt koncentrát 
pomocný rostlinný přípravek 

 
Výrobce: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Brumovice, IČ 25853970 
 
Číslo rozhodnutí o registraci: 3998  
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 
Vlastnost:    hodnota:  
sušina v % min.    5,0 
pH     5,0 - 7,0 
 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, 
arsen 20, chrom 50.  
 
Skleník Protekt koncentrát je přírodní vodný koncentrovaný extrakt ze směsi 2 druhů 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 rostlin pěstovaných ve sklenících, pařeništích a fóliovnících a zároveň zvyšuje jejich odolnost 
vůči abiotickému stresu.  
 
Rozsah a způsob použití: Je určen pro rostliny pěstované ve sklenících, pařeništích a fóliovnících, jako 
jsou zelenina nebo okrasné rostliny. 
 
Dávkování:  
Před použitím koncentrát protřepeme. Aplikujeme postřikem na list nebo zálivkou do půdy 
rozmícháním 4 ml koncentrátu v 1 l vody. Aplikaci provádíme 1 x za 7 - 14 dnů v době vegetace. Listovou 
aplikaci neprovádíme na přímém slunečním záření. 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  
 
EUH208 Obsahuje Savory, Satureja hortensis, extrakt. Může vyvolat alergickou reakci. 
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. 
 
Tato směs není klasifikovaná jako nebezpečná. 
 
Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte a 
nekuřte. Zabraňte kontaktu přípravku s kůží a očima. Používejte vhodné ochranné rukavice, ochranný 
oděv a ochranné brýle. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete 
reparačním krémem. Zamezit úniku do životního prostředí, zabránit vniknutí do povrchových vod a 
kanalizace, podloží a půdy. 
 
První pomoc:  
 
Všeobecné pokyny: V každém případě se vyvarovat chaotického jednání. Dle situace volat záchrannou 
službu nebo zajistit lékařské ošetření. K lékařskému ošetření vždy vzít s sebou originální obal s etiketou, 
případně bezpečnostní list. 
Při nadýchání: Přerušit expozici. Postiženého vyvést na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a v teple. 
 
 



Při styku s kůží: Odložit kontaminovaný oděv a obuv. Zasaženou kůži omýt vodou a mýdlem. Objeví-li 
se podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. 
Při zasažení očí: Jsou-li nasazeny kontaktní čočky, opatrně je vyjmout a začít vyplachovat čistou vodou, 
zasažené oko široce otevřené, od vnitřního koutku k vnějšímu a také pod víčky po dobu min.15 minut. 
Při přetrvání obtíží vyhledat lékařskou pomoc. 
Při požití: Vypláchnout ústa vodou. Nevyvolávat zvracení. Nikdy nepodávat nic ústy osobě v bezvědomí, 
nebo má-li křeče. 
 
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Dekontaminace. Symptomatická 
léčba. 
 
Podmínky skladování:  
 
Skladovat v dobře uzavřených originálních obalech na suchých, chladných a dobře větraných místech. 
Skladovat ve svislé poloze, aby se zabránilo únikům a úkapům. Uchovávat mimo doash dětí a odděleně 
od potravin, nápojů, krmiv a léků. Doporučená skladovací teplota do +30°C. 
 
Způsob likvidace směsi: Odpady shromažďujte odděleně. Předávejte pouze osobě oprávněné k 
odstraňování odpadu. 
 
Způsob likvidace obalů: Prázdné obaly se musí zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o odpadech. 
 
Výrobek se dodává balený. Objem balení: 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.  
Datum výroby:     Číslo výrobní šarže: 


