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Pasivní pomocný prostředek pro moření osiva 

 
 

TALKUM  GREEN 
Pasivní pomocný prostředek pro zlepšení technologických vlastností osiva řepky a hořčice 
namořeného mořidlem Elado FS 480. 
 

Účinná látka: talek (mastek) – přírodní směs zásaditého křemičitanu hořečnatého a zásaditého 
hlinitokřemičitanu hořečnatoželezitého 87,5% 

 

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí 

S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv 

S 20/21  Nejezte, nepijte a nekuřte při používání 

S 22 Nevdechujte prach 

S 35      Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem

S 36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle    
nebo obličejový štít 

 

 
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní 
prostředí 
 

 
Nebezpečné látky (§ 20 zákona č. 434/2005 Sb.), obsažené v přípravku: talek 
 
 

Číslo zápisu do úředního registru: 1702-0C 
 

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience AG, Monheim, SRN 

Právní zástupce v ČR/1. distributor: Bayer s. r. o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9;  
                                                               tel. 266 101 842 
® je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer CropScience AG 

 

Balení:             několikavrstvý papírový pytel s PE-výstelkou / obsah 25 kg 
 

Datum výroby:  uvedeno na obalu 

Číslo šarže:       uvedeno na obalu 
 

Doba použitelnosti:  2 roky od data výroby při správném skladování v původních neporušených 
obalech 

Datum expirace:    viz razítko na obalu 
 

Působení 
Pomocný prostředek pro zlepšení technologických vlastností osiva řepky, hořčice a máku 
namořeného mořidlem Elado FS 480. 
  

Návod k použití  
 

plodina 
 

účel použití aplikační dávka 

řepka olejka  
(ozimá a jarní),  
hořčice 

zlepšení technologických vlastností osiva po 
moření přípravkem Elado FS 480 (sólo i 
v kombinaci s Vitavaxem 2000) 
 

20-40 kg/t osiva 
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Upřesnění podmínek aplikace: 
Aplikujeme v souladu se schválenými technologickými postupy platnými pro moření osiva řepky či 
hořčice a na k tomuto účelu vhodných mořičkách. Talkum green se použije jak při moření přípravkem 
Elado FS 480 sólo i při použití jeho kombinace s Vitavaxem 2000. Barvivo je součástí prostředku.     
 

Čištění mořícího zařízení: 
Provádí se v souladu se schválenými technologickými postupy platnými pro daný typ mořičky. 
 

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a zvířat, první pomoc: 
Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití! 
Při práci a po ní až do svlečení ochranného oděvu a důkladného omytí celého těla teplou vodou a 
mýdlem není dovoleno jíst, pít a kouřit! 
Talkum Green se používá výhradně spolu s mořidlem Elado FS 480; je nutné používat stejné 
ochranné pomůcky jaké vyžaduje používání přípravku Elado FS 480.  
 

První pomoc: 
Talkum Green se používá výhradně spolu s mořidlem Elado FS 480; je třeba dodržovat pokyny pro 
první pomoc uvedené na etiketě mořidla.  
 

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí 
Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel, zvěře, ptáků, ostatních 
užitečných členovců kromě včel, ryb a ostatních vodních organismů. 
SP 1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení 
v blízkosti povrchové vody. Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest. 
 

Podmínky správného skladování  
Pomocný prostředek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a 
větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních 
prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. 
Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku. 
 

Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, postřikové kapaliny a oplachových vod: 
Prázdné obaly od přípravku a pytle od namořeného osiva se spálí ve schválené spalovně, vybavené 
dvoustupňovým spalováním s teplotou 1100 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. 
Případné nepoužité zbytky přípravku se po smísení s pilinami spálí ve spalovně stejných parametrů 
jako pro obaly. 

 
Opatření při požáru 
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy 
Pomocný prostředek není hořlavinou. Pokud se dostane do ohniska požáru, hasí se nejlépe hasební 
pěnou, hasebním práškem, eventuálně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to 
formou jemného zmlžování nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale 
zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a 
zvláště aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod ani recipientů 
povrchových vod  a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu. 
 
 

Dodatková informace společnosti Bayer CropScience: 
 

Pomocný prostředek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.  
Pomocný prostředek nesmí být používán v takových dávkách, které nejsou uvedeny v textu 
této etikety anebo v písemných doporučeních společnosti Bayer CropScience, platných pro 
aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin. 
Pomocný prostředek nesmí být míšen s žádnými pesticidními přípravky s výjimkou jiných 
mořidel které doporučujeme pro rozšíření spektra účinnosti. 
Nepoužívejte žádné kombinace s pomocnými látkami, které nejsou uvedeny v textu etikety 
anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti Bayer, platných pro aplikaci 
dodávaných přípravků na ochranu rostlin. 
Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené odlišným použitím či 
nesprávným skladováním přípravku.  


