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Etiketa / příbalový leták

ORGAZOT Micro

Organické hnojivo

Pokyny pro bezpečnost a ochranu při práci:

Dodržovat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po 

Výrobce: AGM S.r.l., Via Prato Grande, 4; 42024 Castelnovo di Sotto (RE), tel.: +39 0522 685224, - Fax +39 0522 685225 - E-mail: 
segreteria@agmsrl.info

Dodavatel: Agro Aliance s.r.o., V Zálesí 304,  252 26 Třebotov, tel.: 257 830 138

Číslo vzájemného uznání: V640

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota (% hmotnostní)

14 %Dusík ( N ) organický

44 %Uhlík ( C ) organický

Granule o velkosti 1,2 mm – 3,0 mm
Obsahuje materiál kategorie 3 zpracovaný v závodě schváleném dle čl. 24 Nař. (ES) 1069/2009 a Nař. (ES) 142/2011 číslo schválení 
ABP201UFERT3. Výrobek z krve Kategorie 3 článek 10 a), b) získaný zpracováním metodou 7.

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, molybden 
20, nikl 50, měď 150, zinek 600.

Rozsah a způsob použití:

Organické dusíkaté hnojivo vyrobeno ze sušené krve hospodářských zvířat. Určeno k aplikaci do půdy.
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.

Další zásady při používání:
1. Použití na orné půdě, ke které nemají přístup hospodářská zvířata, je při zapravení do půdy bez dalších omezení.
2. Použití na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata (pastviny, louky se sklizní produkce ke krmení hospodářských zvířat, porosty 
na orné půdě určené ke krmení hospodářských zvířat a podobně) podléhá oznámení ÚKZÚZ.
3. Po uplynutí nejméně 21 dní od posledního data použití lze využít půdu k pastvě nebo použít rostlinný porost ke krmení hospodářských 
zvířat pouze se souhlasem ÚKZÚZ.
4. ÚKZÚZ může období zákazu pastvy nebo použití produkce ke krmení stanovené v bodě 3 (21 dní) prodloužit z důvodu zdraví lidí a zvířat.
5. V případě, že bylo hnojivo použito na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata nebo se sklizní produkce ke krmení, je nutné do 
evidence použitých hnojiv zaznamenat údaj o množství použitého hnojiva, datu a místě použití a navíc je požadováno zaznamenání data 
od kdy byla ÚKZÚZ povolena pastva hospodářských zvířat nebo sklizeň produkce ke krmení.
Neaplikovat na poživatelné části rostlin a nepoužívat plodiny jako rostlinná krmiva alespoň 21 dní po aplikaci.

Doporučené dávkování

plodina dávka poznámka

150-200 kg/ha - brzy na jaře, podél řádků běžným rozmetadlem hnojivOVOCNÉ SADY

150 kg/ha - dle věku výsadby
- brzy na jaře, podél řádků běžným rozmetadlem hnojiv

RÉVA – moštové hrozny

do 200 kg/ha - brzy na jaře k zvýšení produkceRÉVA – stolové hrozny

50-100 g/rostlinu - aplikovat ve vzdálenosti  10-20 cm od stonku. Zrychlí 
maximální vegetativní vývoj.

NOVÉ VÝSADBY OVOCNÝCH STROMŮ A 
RÉVY

100 kg/ha - při výsevu s mikrogranulátorem (dle kapacity) nebo ze 
zásobníku hnojiv nebo lépe hnojení pod patu.
- při plečkování 50 kg/ha

KUKUŘICE

40-50 kg/ha - na výsevní řádekOBILOVINY, LUSKOVINY

30kg/1000 m2 
300-400 kg/ha

- aplikovat na řádek při výsevu nebo výsadbě
- aplikovat jako základní hnojení

ZAHRADNICTVÍ

50 kg/ha - aplikovat pří výsadbě. Dalších 250 kg/ha při kultivaci.BRAMBORY

300 kg/haDROBNÉ OVOCE (BOBULOVINY)

20-40 kg/ 1000 m2 - dle potřebyTRÁVNÍK

30 kg/1000 m2 - před výsadbouSKLENÍKOVÉ KULTURY
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(-) Směs není označována jako nebezpečná dle Nařízení 1272/2008/ES (CLP)

(P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.

(P103) Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Podmínky skladování:

Hnojivo uchovávejte v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzamčených a chladných skladech mimo dosahu zvířat. Chraňte 
před mrazem, vlhkem a slunečním zářením.

ukončení práce si umyjte ruce vodou a mýdlem.

První pomoc:

Při nadýchání:

Nechte postiženého nadýchat se čerstvého vzduchu.

Při zasažení kůže:

Omyjte vodou a mýdlem. Potřísněný oděv a obuv odložte. Ochranný oděv před opětovným použitím vyperte/očistěte.

Při zasažení očí:

Oči vyplachujte čistou tekoucí vlahou vodou po dobu 10-15 minut.

Při náhodném požití:

Vypláchněte ústa. Podejte postiženému 1/4 l vody, nevyvolávejte zvracení. V případě potřeby vyhledejte lékaře.

V případě potřeby kontaktujte Toxikologické informační středisko (TIS). Telefonní číslo - nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402 (jazyk 
telefonické služby: čeština) Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2. Informujte lékaře o hnojivu, se kterým 
postižený pracoval.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby:

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

uvedeno na obalu

Výrobek se dodává balený:

Hmotnost (objem) balení: 10 kg, 20 kg; 500 kg pytle

OZNAČENÍ:
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