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BLOK: VOLITEĽNÉ OZNAČENIE

BLOK: POVINNÉ OZNAČENIE

BLOK VOLITEĽNÉ OZNAČENIE

ACTIFLOW Zn680

Suspenzia hnojiva na báze zinku

HNOJIVO ES

Obsah živín:

živina% hmotnostné

40,1 % zinok spolu (Zn)    (680 g/l)

Množstvo: 2x 5 l kanistre, čistá hmotnosť: 2x 8,5 kg

Výrobca: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l’Orchidée, 31390 CARBONNE, Francúzsko. Www.agronutrition.fr

Konkrétne pokyny na použitie:

Určené pre aplikáciu na listy. Hnojivo je povolené na použitie v organickom poľnohospodárstve v súlade s Nariadením (ES) č. 834/2007.

Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne stekať. Vyhnite sa postrekovaniu v 

čase silného slnečného žiarenia a / alebo pri vysokých teplotách vzduchu. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denná 

teplota je vyššia ako 28° C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylnejšie na spálenie. Za týchto okolností by sa mali 

používajte nižšie dávky a interval aplikácií primerane zredukujte. Pozrite odporúčania pre aplikačné dávky a termíny aplikácie pre 

jednotlivé plodiny uvedené na tejto etikete. Určené pre použitie v otvorenom priestore.

 

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY

1. Nádrž postrekovača naplňte polovicou požadovaného množstva vody a zapnite miešacie zariadenie.

2. Pridajte potrebné množstvo tohto produktu a potom pridajte zvyšok vody. Miešacie zariadenie ponechajte zapnuté. Pri miešaní s ďalšími 

zložkami tank-mix zmesi, tento produkt pridávajte vždy až po práškových produktoch. Nenechajte zmes stáť bez zapnutého miešacieho 

zariadenia.

3. Po postreku dôkladne vyčistite a opláchnite postrekovač.

Fyzikálno-chemické vlastnosti:

Dávkovanie a podmienky používania:

plodina dávka poznámka

1 l/ha

min. 200 l vody/ha

1 aplikácia od štádia 5-6 listuKukurica

0,5 l/ha

min. 200 l vody/ha

preventívne pred obdobím zimného kľuduOzimné obilniny

0,5 l/ha

min. 200 l vody/ha

1 aplikácia v štádiu 2. kolienkaJarné obilniny

0,5 - 1 l/ha

min. 200 l vody/ha

1 aplikácia od fázy dosiahnutia výšky rastu 5-15 cmStrukoviny

0,5 l/ha

min. 500 l vody/ha

Na začiatku nasadzovania plodov a aplikácie opakovať v 

15 dňových intervaloch.

Kôstkoviny

1 - 2 l/ha

min. 500 l vody/ha

1 aplikácia pred opadom listovKôstkoviny - použitie po zbere

0,5 l/ha

min. 500 l vody/ha

1 aplikácia po opade korunných lupienkovJadroviny

1 - 2 l/ha

min. 500 l vody/ha

1 aplikácia pred opadom listov.Jadroviny - použitie po zbere

0,5 - 1 l/ha

min. 300 l vody/ha

1 aplikácia vo fáze BBCH 30 - 40Chmeľ

0,5 l/ha

min. 200 l vody/ha

1 aplikácia vo fáze 6 - 8 listMak

1 l/ha

min. 200 l vody/ha

2 aplikácie od štádia objavenia kvetenstva (BBCH 53)Vinič
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Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

Zozbierajte uniknutý produkt.

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Pokyny pre skladovanie a manipuláciu.

SKLADOVANIE

Uchovávajte v pôvodných obaloch, tesne uzatvorené, oddelene od detí, zvierat a potravín. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným 

žiarením.

LIKVIDÁCIA

Nevylievajte do kanalizácie; Zlikvidujte tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

Pozri osobitné pokyny alebo kartu bezpečnostných údajov. Obal po vyprázdnení trikrát vypláchnite vodou. Oplachovú vodu použite na 

prípravu aplikačnej zmesi. Prázdne obaly po opláchnutí odovzdajte do zberu na recykláciu. Obal nepoužívajte na žiadny iný účel.

Bezpečnostné opatrenia na ochranu človeka a životného prostredia.

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste vhodný ochranný odev, gumové alebo plastové rukavice a ochranné prostriedky na 

oči/tvár. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Nevdychujte výpary/aerosól. Po skončení práce si umyte ruky a tvár.

Prvá pomoc.

Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo 

príbalového letáku.

Pri nadýchaní prachu/aerosólu pri manipulácii/aplikácii:

Prerušte expozíciu, zabezpečte postihnutému telesný a duševný pokoj. Ak pretrvávajú ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku 

pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí pokožky:

Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Časti tela, ktoré boli zasiahnuté hnojivom, okamžite umyte veľkým množstvom tečúcej vody, 

podľa možností aj mydlom. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí očí:

Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich postihnutý používa. Pri otvorených viečkach vyplachujte, najmä priestory pod viečkami, čistou podľa 

možností vlažnou tečúcou vodou 10-15 minút. Ak pretrvávajú príznaky (sčervenanie, pálenie) okamžite vyhľadajte lekársku pomoc 

(zabezpečte odborné lekárske ošetrenie).

Pri náhodnom požití:

Ústa vypláchnite vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a ak nemá kŕče), nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a 

ukážte túto etiketu/kartu bezpečnostných údajov alebo príbalový leták.

Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby 

konzultovať s toxikologickým strediskom alebo s našou ďalej uvedenou 24-hodinovou kontaktnou službou: Národné toxikologické 

informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej 

služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741 66.

hustota: 1,7 kg/l

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v neporušených obaloch

Distribútor: AGRO ALIANCE SK, s.r.o. ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, tel.: 046 540 05 01

Dátum výroby:

Číslo šarže:

uvedené na obale

uvedené na obale

OZNAČENIE:

UPOZORNENIE:

Výrobca a dodávateľ tohto produktu zaručujú, že hnojivo po zabalení obsahuje uvedené živiny v stanovenej tolerancii. Žiadne záruky 

akéhokoľvek druhu týkajúce sa použitia tohto hnojiva nebudú akceptované rovnako ako nebude akceptovaná žiadna zodpovednosť za 

akékoľvek škody alebo zranenia v dôsledku skladovania, manipulácie, aplikácie alebo použitia tohto výrobku.
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Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES číslo 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať 

alergickú reakciu.

Obsahuje: 2-etylhexán-1-ol (EC: 203-234-3); 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES číslo 220-

239-6] (3:1); kyselina trihydrogénfosforečná (EC: 231-633-2)
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