BLOK: VOLITEĽNÉ OZNAČENIE

THIOMAX Mn
BLOK: POVINNÉ OZNAČENIE
HNOJIVO ES
Roztok hnojiva na báze mangánu a síry (SO3)

Obsah živín:
% hmotnostné

živina

3,0
vo vode rozpustný mangan (Mn)
71,0
oxid sírový (SO3)
Množstvo: čistá hmotnosť: 14 kg (10 L) kanister PEHD
Výrobca: Agronutrition-Parc activestre 3, avenue de lOrchidée-31390 CARBONNE-Francúzsko

Konkrétne pokyny na použitie:
THIOMAX Mn je formulovaný s lignosulfonátovým komplexom
THIOMAX Mn je určené na l prevenciu a liečenie nedostatku síry a mangánu vo všetkých plodinách. Zlepšuje homogenitu a kvalitu úrody. Thiomax
je vybavený LS formuláciou, ktorá zlepšuje jeho priľnavosť k listom. Formulácia LS zlepšuje aplikáciu postrekom, zabraňuje kryštalizácii produktu
na listoch alebo na plodoch a umožňuje lepšiu odolnosť voči odkvapkávaniu.
Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie.
BLOK VOLITEĽNÉ OZNAČENIE

Dávkovanie a podmienky používania:
plodina
dávka
obilniny

5,0 l/ha, maximálna koncentrácia
5%

poznámka
Nedostatok síry: 1 až 2 aplikácie od začiatočných štádií do
metania. Zlepšenie kvality (bielkoviny):od objavenia sa druhého
kolienka až do začiatku klasenia.
1 až 3 aplikácie v 10 až 15 dňových intervaloch.

Poľné plodiny (kukurica, repka
dávka 5l/ha, maximálna
olejná …)
koncentrácia: 3%
V prípade kuratívnej aplikácie pri obilninách a iných poľných plodinách je možné zvýšiť dávku až na 10 L – pri súčasnom dodržaní koncentrácie
5%. Iné plodiny citlivé na nedostatok síry. Pred ošetrením sa odporúča vykonať predbežný test s koncentráciou 2,5 % a sledovanie reakcie rastliny.
Pre lepšiu účinnosť použite dostatočné množstvo vody /ha čím sa dosiahne homogenity postreku na listy bez odkvapkávania. Ošetrujte pri teplotách
medzi 6 a 5°C. Dodržujte návod na použitie. Ošetrujte na základe stavu plodiny a riaďte sa v súlade s agronomickými skúsenosťami. Pri ošetrovaní
berte do úvahy všetky skutočnosti(meteorologické podmienky, pôdu, plodinové systémy). Produkt vlievajte do nádrže naplnenej do polovice vodou
za stáleho miešania miešacím zariadením. Vypláchnite obal a obsah vlejte do nádrže. Pri príprave zmesi s iným produktom (pesticídom) vykonajte
vždy predbežný test. Pesticíd vlejte ako poslední.
Pokyny pre skladovanie a manipuláciu.
Pri skladovaní zabráňte poklesu teplôt pod bod mrazu. Výrobca ručí za kvalitu výrobku pokiaľ je skladovaný v neporušených originálnych obaloch.
BLOK: DODATOČNÉ OZNAČENIE

Xi
Dráždivý
Riziko vážneho poškodenia očí
Dráždi oči a pokožku
Uchovávajte mimo dosahu detí
Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá
Při používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.
Zabráňte kontaktu s očami
V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.
V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie
Bezpečnostné opatrenia na ochranu človeka.
Pred použitím si prečítajte špeciálne pokyny. Zabráňte vniknutiu do životného prostredia. Pri práci používajte osobné ochranné pracovné
prostriedky: pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave aplikačnej zmesi
používajte aj ochrannú zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po práci až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela
teplou vodou a mydlom nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť! Po skončení práce je nutné starostlivo očistiť aplikačné zariadenie a opláchnuť čistou
vodou, vymeniť znečistený odev a vyčistiť ochranné prostriedky vrátane vnútra rukavíc. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou a odevom.
Opatrenia pri požiare:
Eventuálny požiar je najvhodnejšie hasiť hasiacou penou, hasiacim práškom, oxidom uhličitým alebo pieskom či zeminou. Vodu použite len
výnimočne a to len vo forme jemnej hmly , nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda
nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia, nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie
zasiahnuť poľnohospodársku pôdu. Pri hasení požiaru používajte izolovaný dýchací prístroj a ochranný oblek pre celé telo. Pri horení môže
dochádzať k vzniku toxických splodín.
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.
Pro zasiahnutí očí:
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).
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 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 24hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741 66.
Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby
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

