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Etiketa / příbalový leták

FERTIAMINO
Organominerální NPK roztokové hnojivo s obsahem aminokyselin a stopových prvků
Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre - 3, avenue l’orchidée, 31390 CARBONNE – Francie, Tel : +33 (0)5 61 97 85 00 - Email : agn@agronutrition.fr
Dodavatel: Agro Aliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel.: 257 830 138
Číslo vzájemného uznání: V657

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost

Hodnota (% hmotnostní)

(N) Dusík celkový

9,0 %

(P2O5) oxid fosforečný

3,0 %

(K2O) oxid draselný

7,0 %

(MgO) oxid hořečnatý

0,1 %

(B) bor

0,04 %

(Cu) měď

0,01 %

(Fe) železo

0,02 %

(Mn) mangan

0,04 %

(Mo) molybden

0,004 %

(Zn) zinek

0,03 %

Celkové aminokyseliny

2,0 %

Hnojivo obsahuje vedlejší produkty živočišného původu (materiály kategorie 3) zpracovaných podle nařízení ES č. 1069/2009.
Hnojivo nedávat spásat hospodářským zvířatům, neaplikovat na poživatelné části rostlin a nepoužívat plodiny jako rostlinná krmiva alespoň
21 dní po aplikaci.
Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity: (mg/kg hnojiva) kadmium 1; olovo 10; rtuť 1, arsen 20; chrom 50

Rozsah a způsob použití:
Příjem aminokyselin stimuluje zvýšení fotosyntézy. Aminokyseliny a stopové živiny zlepšují asimilaci půdou přijatých živin.
Používejte k aplikaci na list.
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až z povrchu plodiny začne skapávat. Vyhýbejte se postřiku v
době silného slunečního záření a / nebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné, aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy
denní teplota překročí 28 °C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou ve stresu můžou být náchylnější ke spálení. Za těchto okolností používejte
nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval. Viz plodinové doporučení aplikační dávky a aplikačních termínů uvedené na této
etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití.

Doporučené dávkování
dávka

poznámka

5 l/ha
(maximální koncentrace směsi 5
%)

Minimálně 1 aplikace.
Od prodlužování stébla do zduření pochvy praporcového
listu
Od objevení se praporcového listu

Olejniny, cukrovka

5 l/ha
(maximální koncentrace směsi 5
%)

3-4 aplikace v intervalu 15 dnů, kdykoliv v průběhu
vegetace

Brambor

5 l/ha
(maximální koncentrace směsi 5
%)

3-4 aplikace v intervalu 15 dnů, od začátku tvorby hlíz

Zelenina

5 l/ha
(maximální koncentrace směsi 5
%)

3-4 aplikace v intervalu 15 dnů, od začátku vegetativního
růstu

plodina
Polní plodiny
Obiloviny
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Ovocné stromy, školky

5 l/ha
(maximální koncentrace směsi 5
%)

4 aplikace v intervalu 15 dnů, od opadu květných lupenů

Réva

5 l/ha
(maximální koncentrace směsi 5
%)

3-4 aplikace v intervalu 15 dnů.
Od stadia oddělováni svazků květů, začátkem kvetení a
před uzavíráním hroznů.

Míchání / příprava aplikační směsi
Vždy si přečtěte štítek produktu a dodržujte uvedené pokyny výrobců pro všechny produkty. Některá použití, mimo kontrolu výrobce nebo
distributora, mohou mít dopad na kvalitu produktů aplikovaných v tank-mix. Proto za výsledek tank-mix aplikace odpovídá koncový
uživatel. Při míchání s dalšími složkami v tank-mix přidávejte tento produkt vždy jako poslední. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte
na výrobce nebo distributora.
Podmínky skladování:
Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým
slunečním zářením.
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:
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 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. Rychlost poskytnutí první pomoci při
zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.
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.
Výrobek se dodává balený:
Hmotnost (objem) balení:
Doba použitelnosti:
Datum výroby:
Číslo šarže:

10 L; 600 L

3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

uvedeno na obalu
uvedeno na obalu

OZNAČENÍ:

Varování
(H319) Způsobuje vážné podráždění očí.
(H412) Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
(P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
(P337+P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
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Respektujte použití, dávky, podmínky a pokyny pro použití uvedené na obalu, které jsou určeny podle charakteristiky produktu a aplikací,
pro které se doporučuje. Na tomto základě provádějte ošetření plodiny podle nejlepších zemědělských postupů, přičemž na svou
odpovědnost vezměte v úvahu všechny specifické faktory týkající se vaší farmy, jako jsou vlastnosti půdy, povětrnostní podmínky, metody
pěstování, kultivary a jejich specifické odolnosti. AGRONUTRITION zaručuje kvalitu svých výrobků pouze v původním obalu po dobu
použitelnosti uvedenou na obalu nebo certifikátech výrobce. Zaručují jejich shodu se složením uvedeným na obalu a s platnými předpisy.
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