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Etiketa

CIGOFOL K

Pokyny pre skladovanie a manipuláciu.

SKLADOVANIE

Uchovávajte v pôvodnom obale, tesne uzavreté, na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, zvierat a potravín. Chráňte pred mrazom, priamym

slnečným svitom.

MIEŠANIE

1. Nádrž postrekovača naplňte vodou do polovice požadovaného množstva vody a spustite miešanie.

2. Pridajte požadované množstvo CIGOFOL K a doplňte zvyšok vody. Miešanie ponechajte stále zapnuté.

Pri kombinovaní s ostatnými komponentmii v nádrži, CIGOFOL K pridajte vždy ako posledný. Presvedčte sa že miešanie je stále zapnuté.

3. Po postreku dôkladne vyčistite a opláchnite aplikačné zariadenie.

Prvá pomoc.

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie zo štítku alebo príbalového 

letáku. V prípade potreby možno konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: telefón nepretržite: +421 2 54 774 166.

Pri nadýchaní:

Prerušte prácu, zaistite telesný i duševný pokoj. Prejdite mimo ošetrovanú oblasť.

Pri zasiahnutí pokožky:

Odstráňte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou s mydlom, pokožku následne dobre opláchnite.

Pri zasiahnutí očí:

HNOJIVO ES

Typ hnojiva: Roztok hnojiva PK 16-21 s bórom

Obsah živín:

živina% hmotnostné

16.4 % (P2O5) vo vode rozpustný oxid fosforečný   (240 g/l)

21.7 % (K2O) vo vode rozpustný oxid draselný   (318 g/l)

0.55 % (B) vo vode rozpustný bór   (8 g/l)

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

Objem balenia: 10 L; čistá hmotnosť: 15 kg

Konkrétne pokyny na použitie:

Najlepšie výsledky sa dosiahnu rovnomerným pokrytím plodín postrekom až do stečenia. Neaplikujte při vysokých teplotách a silnom 

slnečnom svite. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denné teploty prekračujú 28 ° C. Při aplikácii na mladé listy 

alebo rastliny v strese používajte nižšie dávky, zodpovedajúcim spôsobom znížte interval aplikácie.

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

Dávkovanie a podmienky používania:

plodina dávka poznámka

1 - 2 l/ha

200 l vody/ha

1 - 2 aplikácie na úplne vyvinutú listovú plochupoľné plodiny

1 - 2 l/ha

500 l vody/ha

1 - 2 aplikácie na úplne vyvinutú listovú plochuzelenina

1 - 2 l/ha

200 l vody/ha

1 - 2 aplikácie vo fáze rastu plodovovocné stromy

1 - 2 l/ha

200 l vody/ha

1 - 2 aplikácie v obdoby tvorby bobúľvinič hroznorodý

LIKVIDÁCIA
Nevylievajte do kanalizácie; tento materiál a jeho obal zlikvidujte bezpečným spôsobom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Viď 
špeciálne pokyny / kartu bezpečnostných údajov. Obal po vyprázdnení 3x vypláchnite čistou vodou, ktorú následne použijete na prípravu 
aplikačnej zmesi. Obal nespaľujte a nepoužívajte na žiadny iný účel.
UPOZORNENIE:
Výrobca zaručuje, že výrobok zodpovedá chemickému popisu na etikete v prijateľnej tolerancii, pokiaľ je uvedený na trh v tesne 
uzavretom pôvodnom obale. Nenesieme zodpovednosť za priame alebo nepriame následky vyplývajúce z nesprávneho skladovania alebo 
použitia v rozpore s predpismi.
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(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.

(P202) Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia

(P270) Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

(P501) Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate, súčasne vyplachujte oči veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Kontaktné šošovky 

nemožno znova použiť, treba ich zlikvidovať. V prípade príznakov (začervenanie, pálenie), okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri náhodnom požití:

Ústa vypláchnite vodou, nevyvolávajte zvracanie.

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:
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