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Zn�ní etikety z kv�tna 2006 zaslaná na SRS Brno 
 
POMOCNÝ PROST�EDEK  NA OCHRANU ROSTLIN 
 
 

Greemax   
Rostlinný aktivátor, podporující tvorbu chlorofylu a fytohormon� v ošet�ených rostlinách,  
který  prost�ednictvím  koloidního transportního systému zárove� zvyšuje  a urychluje p�íjem 
ú�inných látek systémových ,  translaminárních a hloubkov�  ú�inkujících  p�ípravk� na 
ochranu rostlin , stejn� jako listových hnojiv 
 
 
 
Složení :  
Sm�s tenzid� a olej�, ((copolymer z polyethylenu a polypropylenu, glykolu ve sm�si s C8 – 
C18  alkoholy – 26%,  organické oleje 74%)   
 
POZOR ! 

Pomocný prost�edek nesmí být používán jinak, než jak je uvedeno v návodu.  
S 2     Uchovávejte mimo dosah d�tí. 
S 13   Uchovávejte odd�len� od potravin, nápoj� a krmiv 
S 26    P�i zasažení o�í okamžit� d�kladn� vypláchn�te vodou a vyhledejte 

léka�skou   
           pomoc.  
S 28   P�i styku s k�ží okamžit� omyjte velkým množstvím vody. 
S 62   P�i požití nevyvolávejte zvracení: okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a   
          ukažte tento obal nebo ozna�ení.  
S 20/21 Nejezte, nepijte a neku�te p�i používání 
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný od�v, ochranné rukavice a ochranné 

brýle nebo obli�ejový štít. 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro �lov�ka a 
životní prost�edí. 
Ho�lavá kapalina IV. T�ídy dle �SN 650 201 

 
Balení:                   PE  
Hmotnost-obsah:   40 ml, 500 ml, 1.000 ml 
Registra�ní �íslo:   1635  - 4 C / FIN 
Datum výroby:      uvedeno na obalu 
�íslo šarže:            uvedeno na obalu 
 
Výrobce :     Stallen Bio Agro AG , Rotterdam Strasse 21, CH-4053 Bazilej, Švýcarsko 
 Registrant:  FINSTAR s.r.o., Nad Údolím 32, 147 00 Praha 4 
 Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby p�i skladování v originálních neotev�ených  
                                   obalech a dodržení podmínek skladování 
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P�sobení: 
Greemax  je rostlinný aktivátor,  který  podporuje tvorbu chlorofylu a fytohormon� 
v rostlinách a díky unikátnímu koloidnímu transportnímu systému  zárove� zlepšuje a 
urychluje pronikání ú�inných látek systémových p�ípravk� na ochranu rostlin a listových 
hnojiv do rostlinných pletiv. 
S aplika�ní  kapalinou vytvá�í velmi stabilní koloidní emulzi, ve které jsou molekuly 
ú�inných látek  obklopeny micelami Greemaxu  a  bezprost�edn� po ošet�ení  urychlen� 
pronikají  díky tzv. „sá�kovému efektu“ do rostlinných pletiv. Jsou tak chrán�ny p�ed smytím 
dešt�m , rozkladem slune�ním zá�ením nebo odpa�ením.  Greemax podstatn� snižuje ztráty 
ú�inných látek a zvyšuje jejich spolehlivost a to  i v nep�íznivých podmínkách. 
Greemax zárove� snižuje stres po provedeném ošet�ení a p�ispívá ke zvýšení výnos�. 
S  úsp�chem jej lze využít všude tam, kde jsme nuceni ošet�ovat zeslabené porosty,  nebo 
v t�ch p�ípadech, kdy používaný p�ípravek je na hranici fytotoxicity, nebo biologické 
ú�innosti . Stejn� tak jej lze využít v t�ch p�ípadech, kdy jsou problémy s kvalitou vody pro 
p�ípravu  aplika�ní  kapaliny (nevhodné pH, tvrdost vody, zne�ist�ní a pod.), protikladných 
interakcí mezi p�ípravky p�i tank-mixech a pod.  Greemax    zárove� zvyšuje stálost již 
p�ipravených aplika�ních kapalin a umož�uje jejich využití  až do 3 dn� po jejich p�íprav�. 
Greemax se osv�d�il rovn�ž  v t�ch p�ípadech,  kdy v d�sledku nep�íznivých klimatických 
podmínek nebo silného infek�ního tlaku  hrozí jejich nedostate�ná biologická ú�innost. 
 
 
Použití: 
Greemax  používáme v kombinaci se všemi typy systémových , translaminárních  a 
hloubkov� ú�inkujících p�ípravk� na ochranu rostlin.  Stejn� tak je možné jeho využití p�i 
totálním hubení plevel� na nezem�d�lské p�d� a železnicích nebo v kombinaci s listovými 
hnojivy . Nepoužíváme jej s kontaktními p�ípravky.  
 
 
Rozsah použití a dávkování : 
 

Plodina 
 

Ú�el použití dávkování poznámka 

 
Všechny 
plodiny 

 
Zlepšení a urychlení p�íjmu 

aplikovaných p�ípravk�, 
podpora tvorby chlorofylu a 

fytohormon� 

40 ml/ha + systémov�, 
translaminárn� a hloubkov� 

p�sobící fungicidy, 
herbicidy, insekticidy a 

akaricidy 
 

 
Ochranná lh�ta 
podle použitého 

p�ípravku 

 
Podmínky použití se �ídí etiketou p�ípravku, se kterým je Greemax používán 
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P�íprava aplika�ní kapaliny: 
 
P�i p�íprav� aplika�ní kapaliny je nutno k zajišt�ní požadované ú�innosti bezpodmíne�n� 
dodržet následující zásady: 
 
1. p�ed použitím Greemax v originálním obalu prot�epeme, abychom zajistili jeho  
     d�kladné promíchání 
2. odm��ené množství Greemaxu vlejeme do malého množství vody ( cca 5 lt) a znovu  
     d�kladn�  promícháme, až je vytvo�ena dokonalá koloidní emulze. 
3. Do vytvo�ené koloidní emulze p�idáme odm��ené množství  p�ípravku a znovu 

d�kladn� promícháme, až je vytvo�en dokonalý premix 
4. P�ipravený premix vlejeme do nádrže post�ikova�e napln�ného  �áste�n�  vodou a za 

stálého míchání doplníme nádrž post�ikova�e na požadovaný objem. 
 
Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
 
se �ídí zásadami, platnými pro p�ípravek  se kterým je Greemax používán. 
 
 
První pomoc: 
 
P�i nadýchání:             okamžit� p�erušit práci, opustit zamo�ený prostor, odstranit pot�ísn�ný  
                                    od�v, zajistit klidovou polohu a ochranu p�ed chladem. 
P�i zasažení pokožky: odstranit pot�ísn�ný od�v, zasažená místa d�kladn� omýt teplou vodou  
                                    a mýdlem. 
P�i zasažení o�í:          neprodlen� vypláchnout dostate�ným množstvím vody, vyhledat  
                                    léka�skou pomoc. 
P�i požití:                    v p�ípad� náhodného požití podat postiženému 10 tablet aktivního uhlí  
                                    + 0,5 l vlažné vody a postiženého neprodlen� dopravit k léka�i 
 
P�ípadné známky otravy je možno konzultovat s toxikologickým informa�ním st�ediskem: 
Klinika nemocí z povolání – toxikologické informa�ní st�edisko, Na bojišti 1, 128 00 Praha 2 
 
 
Opat�ení p�i požáru 
 
Pomocný prost�edek je ho�lavinou IV. t�ídy. Dostane-li se do ohniska požáru, hasí se nejlépe 
hasební p�nou, hasebním práškem, oxidem uhli�itým (sn�hové PHP), p�ípadn� pískem nebo 
zeminou. Vodu lze použít jen výjime�n� a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným 
proudem a pouze v t�ch p�ípadech, kdy je dokonale zabezpe�eno, aby kontaminovaná hasební 
voda nemohla uniknout z prostoru požá�išt� do okolí a zvlášt� aby nemohla proniknout do 
ve�ejné kanalizace, zdroj� spodních vod ani recipient� povrchových vod a nemohla zasáhnout 
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Skladování: 
Skladujeme v suchých uzamykatelných skladech, odd�len� od potravin a krmiv v uzav�ených 
originálních obalech P�ípravek m�že  být skladován p�i teplotách od 00C  - 350C. 
                                                                                                                                                                                                    
 
�ist�ní aplika�ního za�ízení, likvidace obal� a zbytk�: 
 
�ídí se zásadami platnými pro p�ípravek, se kterým je Greemax používán. P�ípadné zbytky 
vlastního pomocného prost�edku se likvidují v originálním obalu jako nebezpe�ný odpad 
uložením do vy�len�ných kontejner� na místech vyhrazených k tomuto ú�elu obecními nebo 
m�stskými ú�ady. Prázdné obaly od pomocného prost�edku se spálí ve schválené spalovn�, 
vybavené dvoustup�ovým spalováním a �ist�ním plynných zplodin. Obaly od pomocného 
prost�edku se nesmí znovu používat k jakýmkoliv ú�el�m- 
 
 
Dodatkové upozorn�ní firmy Stallen Bio Agro AG: 
 
 
Všechna doporu�ení pro použití p�ípravku Greemax jsou založena na našich sou�asných znalostech a poznatcích 
Výrobce nep�ebírá zodpov�dnost za škody, vzniklé neodborným skladováním,  použitím, nebo nesprávnou  
p�ípravou post�ikové kapaliny. 
 
 
 
 
 
Výrobce: 
 Stallen Bio Agro AG, Rotterdam Strasse 21, 4053 Bazilej, Švýcarsko 
Tel.: ++41 61 338 90 30 
e-mail: bioagro@stallen.com 
 = registgrovaná ochranná slovní známka firmy Stallen Bio Agro Bazilej, Švýcarsko 
 
Dovozce: 
Finstar s.r.o., Nad Údolím 32, 147 00 Praha 4, tel. 02-41 771 462, mobil 0604 242441, e-mail : 
finstar@volny.cz 
 


