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Etiketa 
 MICROSTAR C2 
 
HNOJIVO ES 
Trojitý superfosfát s horčíkom (Mg) (3) s meďou (Cu) a mangánom (Mn) 
Obsah živín: 

% hmotnostné živina 
45 % P2O5 - oxid fosforečný 
42,8 % P2O5 rozpustný v neutrálnom citrane amónnom - oxid fosforečný 
39,9 % P2O5 vo vode rozpustný - oxid fosforečný 
3 % MgO vo vode rozpustný - oxid horečnatý 
0,5 % Cu vo vode rozpustná - meď 
0,5 % Mn vo vode rozpustný - mangán 

Množstvo: čistá hmotnosť 10 kg 
Výrobca: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l’Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie. www.agronutrition.fr 
Konkrétne pokyny na použitie: 
Hnojivo Microstar C2 používajte pri sejbe alebo výsadbe v súlade s bežnou pestovateľskou praxou. 
Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie. 
Dávkovanie a podmienky používania: 

plodina dávka poznámka 
obilniny, repka 20 kg/ha 

dávku spresnite podľa výsledkov rozboru pôdy (pH, sorpčná schopnosť, obsah 
P2O5 a iné). V prípade potreby kontaktujte distribútora. 

kukurica, slnečnica 20 kg/ha 
cukrová repa, zemiaky 20 kg/ha 
zelenina 20 kg/ha 
záhradné plodiny, škôlky 50-100 g/m2 

Aplikačné zariadenie po použití očistite. 
NEAPLIKOVAŤ NA VZÍDENÉ PORASTY ZELENINY (FAZUĽA, KAROTKA ...) 

 
Pokyny pre skladovanie a manipuláciu. 
Skladujte na suchom mieste, oddelene od detí a zvierat. 
 
Bezpečnostné opatrenia na ochranu človeka a životného prostredia. 
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár. Zabráňte tvorbe prachu, 
kontaktu s očami a pokožkou. Nevdychujte prach. Po skončení práce si umyte ruky a tvár. 
Opatrenia pri požiari: 
Materiál sám o sebe nie je nebezpečný a sotva je horľavý. Okolitý oheň môže spôsobiť uvoľňovanie nebezpečných plynov. Ak sa v ohnisku 
nachádza väčšie množstvo produktu, môžu sa tvoriť toxické plyny (oxidy fosforu a síry). Na hasenie prípadného požiaru môže byť použitý postrek 
vodou, oxid uhličitý, chemická hasiaca pena, chemický hasiaci prášok. Voda môže byť použitá na chladenie obalov vo forme jemnej hmly, nikdy nie 
ako silný prúd. V prípade použitia vody je potrebné zabezpečiť aby kontaminovaná hasiaca voda neunikla z priestoru požiariska do okolia, hlavne 
nesmie vniknúť do verejnej kanalizácie, spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu. 
 
Fyzikálno-chemické vlastnosti: 
vzhľad: tuhé guľaté mikrogranule, bielej farby a bez zápachu 
pH: 7,6-8,2 (roztok 10g/l) 
hustota: 0,86-0,94 kg/l 
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 aerosólu pri 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 prípravkom, 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 používate. Pri otvorených viečkach vypláchnite, najmä priestor pod očnými viečkami, tečúcou podľa možností 
vlažnou vodou najmenej 10 minút. V prípade ak pretrvávajú príznaky (sčervenanie, pálenie) bez meškania vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte 
odborné lekárske ošetrenie). Kontaktné šošovky nemožno opätovne použiť, treba ich zlikvidovať. 
Pri náhodnom požití: 
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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 prípravku, 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. 
Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v neporušených obaloch 
Dátum výroby: uvedené na obale 
Číslo šarže: uvedené na obale 
Distribútor: AGRO ALIANCE SK, s.r.o. ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, tel.: 046 540 05 01 
 
OZNAČENIE 

 
NEBEZPEČENSTVO 
 
Dráždi kožu. 
Spôsobuje vážne poškodenie očí. 
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
 
Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Po manipulácii starostlivo umyte ruky. 
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte 
vo vyplachovaní. 
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára. 
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi. 
 
Obsahuje: fosforečnan vápenatý, síran meďnatý, síran mangánatý  


