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Etiketa / príbalový leták

ORGAZOT

Podmienky skladovania:

Hnojivo uchovávajte v uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých uzamknutých a chladných skladoch mimo dosahu zvierat. 
Chráňte pred mrazom, vlhkom a slnečným žiarením.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Dodržiavať bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosti pri práci. Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte ochranné rukavice. Po 
skončení práce si umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc.

Pri nadýchaní:

Postihnutého nechajte dýchať na čerstvom vzduchu.

Pri zasiahnutí pokožky:

Umyte vodou a mydlom. Znečistený odev a obuv odložte. Ochranný odev pred opätovným použitím vyperte/očistite.

Výrobca: 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

Dovozca, resp. distribútor pre SR: Agro Aliance SK, s.r.o; ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka tel.: +421 / 46 540 501

Číslo vzájomného uznania: 0010343/15 Taliansko

Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku:

Vlastnosť Hodnota (% hmotnostné)

14 %Dusík (N) organický

44 %Uhlík ( C ) organický

Materiál Kategórie 3 spracovaný v závode schválenom podľa čl. 24 Nar. (ES) 1069/2009 a Nar. (ES) 142/2010 s číslom ABP201UFERT3. 
Výrobok z krvi Kategória 3 článok 10 a), b) získaný spracovaním metódou 7.

Obsah rizikových látok: Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v Taliansku.

Rozsah a spôsob použitia:

Organické dusíkaté hnojivo vyrobené zo sušenej krvi hospodárskych zvierat. 
Tento výrobok môže byť použitý v ekologickom poľnohospodárstve podľa Nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 a Nariadenia Komisie (ES) č. 
889/2009 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov.

Odporúčané dávkovanie:

plodina dávka poznámka

150-200 kg/ha - skoro na jar, do riadkov bežným rozmetadlom hnojívOVOCNÉ SADY

150 kg/ha - podľa veku výsadby
- skoro na jar, do riadkov, bežný rozmetadlom hnojív

RÉVA – muštové odrody

až do 200 kg/ha - skoro na jar na zvýšenie produkcieRÉVA – stolové odrody

50 - 100 g//rastlinu - aplikovať vo vzdialenosti 10-20 cm od stonky. Urýchli 
maximálny vegetatívny vývoj.

nové výsadby ovocných stromov a 
viniča

100 kg/ha - Pri výseve s mikrogranulátorom (podľa kapacity), alebo 
zo zásobníka hnojív, alebo aplikátorom (rozmetadlom) 
hnojív na sejačke.
- Pri plečkovaní 50 kg/ha

KUKURICA

40-50 kg/ha - do výsevného riadkuOBILNINY, STRUKOVINY

30 kg/1000 m2
300-400 kg/ha

- aplikovať do riadka pri výseve alebo výsadbe
- aplikovať ako základné hnojenie

ZÁHRADNÍCTVO

50 kg/ha - aplikovať pri výsadbe. Ďalších 250 kg/ ha pri kultivácii.ZEMIAKY

300 kg/haDROBNÉ OVOCIE (BOBUĽOVINY)

20-40 kg/1000 m2 - podľa potrebyTRÁVNIK

30 kg/1000 m2 - pred výsadbouSKLENÍKOVÉ PLODINY
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(-) Zmes nie je označovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia 1272/2008/ES (CLP)

(P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.

(P103) Pred použitím si prečítajte etiketu.

Pri zasiahnutí očí:

Oči vyplachujte čistou tečúcou vlažnou vodou 10-15 minút.

Pri náhodnom požití:

Vypláchnite ústa. Podajte postihnutému 1/4 l vody, Nevyvolávajte zvracanie. V prípade potreby vyhľadajte lekára.

V prípade potreby kontaktujte 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. Lekára informujte o hnojive, s 

ktorým postihnutý pracoval.

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

Dátum výroby:

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

uvedené na obale

Hmotnosť alebo objem obalu: 20 kg

OZNAČENIE:
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