POMOL
HNOJIVO ES
Typ hnojiva: Roztok síranu horečnatého

Obsah živín:
% hmotnostné

živina

5%

vo vode rozpustný oxid horečnatý (MgO)

10 %

vo vode rozpustný anhydrid sírový (SO3)

Čistá hmotnosť: 5,8 kg
Výrobca: VIVAGRO SARL, Technopole Montesquieu, 5 allée Jacques Latrille, 33650 Martillac, Francúzsko, telefón: 0033 5 57 78 32 68

Konkrétne pokyny na použitie:

Riedi sa v pomere 400 - 800 ml POMOL v 100 litroch vody (koncentrácia 0,4 - 0,8 %). Pre dosiahnutie optimálnej účinnosti je veľmi dôležité,
aby aplikované množstvo použitej zmesi úplne pokrylo listovú plochu rastlín.
Objem balenia: 5 L

Dávkovanie a podmienky používania:
plodina

Záhradnícka výroba, vinič hroznorodý
a ovocné stromy

dávka

poznámka

0,4 až 0,8 % koncentrácia

aplikácia na list podľa potreby v priebehu vegetácie

Pokyny pre skladovanie a manipuláciu.
Minimálna teplota: 0 ° C
Maximálna teplota: 40 ° C
Zabráňte kontaktu so zdrojmi tepla, žiarenia, statickou elektrinou a styku s potravinami.
Príprava aplikačnej kvapaliny a kompatibilita
Nalejte potrebné množstvo hnojiva POMOL® do nádrže postrekovača v danom pomere (koncentrácii) s vodou. Plnenie nádrže je potrebné
dokončiť počas neustáleho miešania. Ak je hnojivo miešané s iným produktmi, odporúčame najprv vykonať test fyzikálnej a biologickej
kompatibility na príslušnej plodine. Neodporúčame používanie akýchkoľvek zmesí obsahujúcich oxid meďnatý vo forme oxychlorid a v
prípade vysokých teplôt, zmesí obsahujúcich síru.
Fyzikálno-chemické vlastnosti
Skladovacia teplota 0 až 40 ° C
Hustota 1,18 kg / l
pH 6
OZNAČENIE

NEBEZPEČENSTVO

(H315) Dráždi kožu.
(H318) Spôsobuje vážne poškodenie očí.
(H317) Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
(H412) Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
(P261) Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
(P264) Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.
(P273) Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
(P280) Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
(P302+P352) PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody
(P305+P351+P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to
možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
(P310) Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.
(P332+P313) Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
(P501) Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
Doba použiteľnosti: 2 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. č.: 046 5400 501
Tento výrobok môže byť použitý v ekologickom poľnohospodárstve podľa Nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 a Nariadenie Komisie (ES) č.
889/2008 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov.

