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R 38 Dráždí kůži. R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku 

s kůží a očima.  

S  2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 

S 24/25 Zamezte styku s kůží a s očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 36 Používejte vhodný ochranný oděv. Dodržujte pokyny 

pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Před použitím si přečtěte 

přiložený návod k použití! Hnojivo nesmí být použito jinak, než jak je uvedeno v návodu na 

použití! 
 

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby. 

Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu (na víčku).   

Před použitím obsah řádně protřepat! 
 

Působení: PREV-B2 v ošetřených rostlinách optimalizuje výživu bórem a tím zvyšuje množství a kvalitu výnosů. Bór, 

který je rozpuštěný v roztoku, je velmi rychle absorbován rostlinnými pletivy. Zároveň obsahuje terpeny rostlinného 

původu, které zajišťují přilnavost a rovnoměrné rozptýlení postřiku na listové ploše. Přírodní terpeny mají též vedlejší 

účinky na omezování chorob a škůdců rostlin: 

réva vinná – padlí, plíseň šedá, svilušky 

jádroviny – padlí, černě, svilušky, mšice, štítenky, mery 

peckoviny – padlí, mšice 

jahody – padlí 

zelenina – padlí, saví škůdci 

řepka - mšice 

obiloviny – padlí, larvy kohoutků, mšice 

pokojové rostliny – savý hmyz 

 

Návod k použití: Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru větru od dalších osob. 
 

Doporučené dávkování: Ředí se v poměru 400 – 500 ml PREV-B2 ve 100 litrech vody (koncentrace 0,4 – 0,5%). Aplikuje 

se standardními postřikovači. Aplikuje se buď dle potřeby, nebo v případě přesazených rostlin 3 × v týdenních 

intervalech. Začátek aplikace by měla být 2 – 3 týdny po přesazení nebo ve stadiu 3 – 5 listů. Pro dosažení nejlepšího 

výsledku je aplikace PREV-B2 v doporučené dávce na obě strany listu. 
 

Kompatibilita: PREV-B2 může být použito v tank-mixu spolu s většinou přípravků na ochranu rostlin, kromě přípravků na 

bázi rostlinných olejů. V případě přípravků obsahujících měď lze míchat do dávky 0,5 kg metalické mědi. V případě 

přípravků na bázi síry může být kombinace za určitých okolností (vyšší teploty, tankmix více přípravků) fytotoxická. 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: Roztokové minerální hnojivo se stopovými prvky 

Obsah živin:etahanolamin boritý odpovídající 2,1% (hmotnostní) vodorozpustnému bóru (B) 

Objem: 5 L 

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, 664 42 Modřice, Tel/fax: 545 218 156, 

www.biocont.cz 

http://www.biocont.cz/


Aplikuje se 100-200 ml/100 litrů vody v tank-mixu s dalšími agrochemikáliemi. Předem ověřte reakci rostlin na ošetření 

na omezeném vzorku rostlin. 
 

Příprava postřikové kapaliny: Aplikační dávku hnojiva rozmíchejte v malém množství vody a vlijte do tanku postřikovače 

naplněného vodou do ¾ objemu. Rozmíchejte a doplňte na požadovaný objem postřikové kapaliny, kterou 

promíchávejte průběžně během aplikace. V případě tankmixu přidávejte PREV-B2 až jako poslední složku. 
 

Čistění aplikačního zařízení: Aplikační zařízení po ukončení práce vypláchněte čistou vodou. V případě čisticích 

prostředků postupujte dle návodu k jejich použití. 
 

Skladování: Přípravek se skladuje v originálních obalech v suchých chladných místnostech odděleně od skladovaných 

potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek. Chraňte před přímým slunečným 

světlem. Skladovatelnost 2 roky při dodržení skladovacích podmínek.  
 

Likvidace obalů a zbytků: Zbytky postřikové jíchy se zředí a vystříkají na ošetřovanou plodinu. Vypláchnuté obaly mohou 

být likvidovány jako běžný odpad. Použité odpady se dále nepoužívají.  
 

Bezpečnostní opatření:  

Dráždí kůži. Může způsobit senzibilizaci při styku s kůží. Nebezpečí vážného poškození očí. 

 Zamezte kontaktu s pokožkou, očima a s oděvem.  

Při práci s PREV-B2 používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP): 

Ochrana očí:    těsnící ochranné brýle nebo obličejový štít 

Ochrana rukou:    ochranné gumové rukavice (butylovaná guma) 

Ochrana pokožky a těla:   ochranný pracovní oblek 

Ochrana před vdechnutím: vzhledem k nízké volatilitě a toxicitě produktu není ochraně běžně nutná. V případě 

nahromadění koncentrovanějších par požijte respirátor a vyvětrejte prostor. 

Během a po skončení práce až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí, nejezte, nepijte a 

nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte. 
 

První pomoc:  

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu 

informace z této etikety či příbalového letáku. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se 

kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. 

následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 

224 915 402. 

Při nadýchání: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou 

pomoc/zajistěte lékařské ošetření.  

Při zasažení pokožky: Odstraňte zasažený oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, 

pokožku dobře opláchněte.  

Zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí 

vodou.  Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte lékařské ošetření).  

Požití:  Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte 

zvracení; vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo bezpečnostní list.  
 

Původ hnojiva: ORO AGRI International Ltd., Postbus 8, 9285ZV Buitenpost NL, Nizozemsko 

 ™ Trademark of ORO Agri, Inc., Trophy Club TX 76262, USA 

 
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické 

produkci a označování ekologických produktů. 
 

 
Dodatkové informace společností OroAgri International Ltd. jako výrobce a Biocont Laboratory s r. o. jako distributor: 

Společnost nepřebírá odpovědnost za škody způsobené odlišným použitím či nesprávným skladováním ani nepředvídatelnými klimatickými nebo 

přírodními podmínkami, které nastanou v rozmezí aplikace. 
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