
Etiketa / Příbalový leták
ALTERA® 100

pomocná půdní látka

Výrobce: MAYLINE INVESTMENT CORPORATION LIMITED, s.r.o., 
      Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Číslo rozhodnutí o registraci:

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:

Celkový počet mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních  
mikroorganismů, ne méně než

100 000 KTJ/ml

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0; arsen 20, 
chrom 50.

ALTERA® 100 je postřikový přípravek ve formě tekutého koncentrátu k nápravě zemědělské
půdy. ALTERA® 100  se používá jako biomeliorant ke zvýšení úrodnosti půdy a optimalizaci
mikroflóry  půdy.  Při  zapravení  do  půdy  zajišťuje  indukci  reprodukce  prospěšných
saprofytických mikroorganismů, snižuje počet Fusaria a dalších patogenních hub. Stimuluje
přirozenou fixaci dusíku, obohacuje půdu dostupným dusíkem, přenáší fosfor, draslík a další
živiny do formy přístupné rostlinám. To vše společně vede k obnově a zvýšení úrodnosti
půdy a vyšším výnosům zemědělských rostlin.

Rozsah a způsob použití:
Plodina, oblast použití: všechny druhy rostlin 

Dávkování a způsob aplikace
Dávkování: 0,1 L/ha  až 1 L/ha 
Aplikace do půdy jednou za vegetační období. Příprávek se ředí vodou a aplikuje na vlhkou 
půdu postřikovačem před výsevem, a následuje zapravení do několika centimetrů.
Před použitím dobře protřepejte!

Doporučené množství vody: 200 – 600 l/ha

Mísitelnost: Nedoporučuje se kombinovat s jinými přípravky.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci s přípravkem je 
zakázáno jíst, pít a kouřit. Rovněž je třeba používat ochranné pomůcky. Po skončení práce a před 
jídlem vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

Informace o první pomoci při zasažení člověka:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. při podezření na alergickou reakci) nebo v 
případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.



První pomoc při zasažení kůže: Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem, pokožku následně 
dobře opláchněte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vlahé čisté vody a současně 
odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontaktní čočky nelze 
znova použít, je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.

Skladování:  Přípravek  ALTERA® 100   se skladuje v uzavřených originálních obalech mimo přímý
sluneční  světlo,  v  suchých,  uzamčených  skladech,  odděleně  od  potravin,  nápojů  a  krmiv,  při
teplotách +5 -  + 10°C.  Přípravek chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením. Uchovávejte
mimo dosah dětí.

Balení a objem:  HDPE láhev se šroubovým uzávěrem s trhacím kroužkem a obsahem 1 L, kanystra 
obsahem 5 L, 20 L a jumbo obal s obsahem 1000 L

Doba použitelnosti: 3 měsíce od data výroby.

Číslo výrobní šarže: Datum výroby:

Tento výrobek je možné použít  v  ekologickém zemědělství  dle Nařízení  Rady (ES) č.  834/2007 a
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.


