Etiketa

ACTIFLOW Mn560
HNOJIVO ES
Typ hnojiva: E.1.5f Suspenzní hnojivo s manganem (uhličitan)
Obsah živin:
% hmotnostní
28,5 %

živina
celkový mangan (Mn) (560 g/l)

Čistá hmotnost: 9,7 kg (objem balení: 5 l)
Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l’Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie,
tel.: + 33 (0) 5 61 97 85 00
Zvláštní pokyny pro použití:
Určené k aplikaci na list. Pro stanovení nedostatku živin se doporučuje analýza rostlinných pletiv.
Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.
Dávkování a podmínky používání:
plodina
dávka
Obilniny
0,5 - 1 l/ha
maximální koncentrace 1 %
Kukuřice
0,5 - 1 l/ha
min. 150 l vody/ha
Řepka a brukvovité
0,5 – 1 l/ha
min. 150 l vody/ha
Luskoviny
0,5 l/ha
maximální koncentrace 1 %
1 l/ha
maximální koncentrace 1 %
Cukrovka
Brambory
Listová zelenina, kořenová
zelenina
Jádroviny

Peckoviny
Vinná réva

0,5 - 1 l/ha
maximální koncentrace 1 %
0,5 - 1 l/ha
maximální koncentrace 1 %
0,5 - 1 l/ha
maximální koncentrace
1%
0,5 - 1 l/ha
maximální koncentrace
1%

0,5 - 1 l/ha
maximální koncentrace 1 %
0,5 - 1 l/ha
maximální koncentrace 1 %

poznámka
1-2 aplikace od stadia 2. listu až do
prvého kolénka
1 aplikace ve fázi 4-8 listů
1 aplikace ve fázi 4-6 listů
1 aplikace 0,5 l/ha od stadia 2 plně
vyvinutých listů

1 aplikace 1 l/ha od začátku kvetení až do
dalších 5 dnů
1 aplikace ve fázi 4-6 listů
1 aplikace 2-3 týdny po vzejití
1 aplikace ve fázi 10 - 15 cm

Nedostatek: 1 aplikace před kvetením, a
1 aplikace po odkvětu.
Na zelených odrůdách zlepšuje zelené
zbarvení: 6 aplikací od stadia vývoje
plodů po dobu 1 měsíce.
Aplikační dávky lze opakovat od fáze
nasazení plodů až 1 měsíc před sklizní na
základě analýzy.
1 aplikace od nasazení plodů další dle
potřeby (analýza).
1 – 3 aplikace od stadia květenství
zřetelně viditelné / oddělování
jednotlivých květů / nasazení bobulí.

NÁVOD K POUŽITÍ
Pro dosažení co nejlepších výsledků, použijte dostatečné množství vody minimálně 150 l/ha (aplikujte do skanutí).
Neaplikujte v době silného slunečního záření a/nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer
nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy nejvyšší denní teplota překročí 28° C. Vhodná teplota k aplikaci 6 – 25 °C.

Velmi mladé listy a plodiny ve stresu mohou být náchylnější ke spálení (za těchto okolností používejte nižší dávky
a přiměřeně zredukujte aplikační interval). Viz doporučení aplikační dávky a aplikační termíny uvedené na této
etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.
PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY
1. Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení.
2. Přidejte potřebné množství hnojiva, a poté přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při
kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, toto hnojivo přidávejte vždy až po práškových produktech.
Neponechávejte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení.
3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.
Fyzikálněchemické vlastnosti:
hustota: 1,93 kg/l
SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin.
Chraňte před mrazem a přímím slunečním zářením.
LIKVIDACE
Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do
životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Obal po vyprázdnění vypláchněte tři krát vodou.
Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly po vypláchnutí předejte do sběru k recyklaci.
Obal nepoužívejte žádným k jiným účelům.
ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY:
Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při
balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoliv druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná
odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka:
Při používáni nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a
ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte páry/aerosoly. Po práci si
omyjte ruce a obličej.
První pomoc:
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této
etikety/štítku nebo příbalového letáku.
Při nadýchání prachu/aerosolu při manipulaci/aplikaci:
Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou
pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
Při zasažení kůže:
Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku
dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
Při zasažení očí:
Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po
dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je
třeba je zlikvidovat. Pokud přetrvávají příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc
(zajistěte odborné lékařské ošetření).
Při náhodném požití:
Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte
zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, 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.
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech
Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Distributor: Agro Aliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel: 257 830 138
Ostatní živiny: celkový dusík (N) 4,7 % hmot., (92 g/l)

OZNAČENÍ:
(EUH208) Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [ES
číslo 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
(EUH210) Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P201) Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
(P202) Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
(P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
(P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

