ACTIFLOW® Zn 680
HNOJIVO ES
Suspenzné hnojivo na báze zinku.
Zloženie: zinok vo vode rozpustný 40,1 % (680 g.l-1);
ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA
ACTIFLOW® Zn 680 je určený pre aplikáciu na listy. Hnojivo je povolené na použitie v organickom
poľnohospodárstve v súlade s Nariadením (ES) č. 834/2007.

! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !
Prípravok ACTIFLOW® Zn 680 je povolený pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve
v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní
ekologických produktov.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

kukurica
ozimné obilniny
jarné obilniny
strukoviny
kôstkoviny
kôstkoviny
použitie po zbere
jadroviny
jadroviny
použitie po zbere
chmeľ
mak
vinič

DÁVKA
l.ha-1
1 l.ha-1
min. 200 l vody.ha-1
0,5 l.ha-1
min. 200 l vody.ha-1
0,5 l.ha-1
min. 200 l vody.ha-1
0,5-1 l.ha-1
min. 200 l vody.ha-1
0,5 l.ha-1
min. 500 l vody.ha-1
1-2 l.ha-1
min. 500 l vody.ha-1
0,5 l.ha-1
min. 500 l vody.ha-1
1-2 l.ha-1
min. 500 l vody.ha-1
0,5-1 l.ha-1
min. 300 l vody.ha-1
0,5 l.ha-1
min. 200 l vody.ha-1
1 l.ha-1
min. 200 l vody.ha-1

APLIKÁCIA
1 aplikácia od štádia 5-6 listu
preventívne pred obdobím zimného kľudu
2. kolienko
1 aplikácia od fázy dosiahnutia výšky rastu
5-15 cm
na začiatku nasadzovania plodov a aplikácie
opakovať 15 dňových intervaloch
pred opadom listov
6 týždňov po opade korunných lupienkov
pred opadom listov

HNOJIVÁ

PLODINA

vo fáze BBCH 30-40
vo fáze 6-8 list
2 aplikácie od štádia objavenia kvetenstva
(BBCH 53)
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Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody, až z povrchu plodiny
začne stekať. Vyhnite sa postrekovaniu v čase silného slnečného žiarenia alebo pri vysokých
teplotách vzduchu. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, neaplikujte ak je denná
teplota vyššia ako 28 °C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylnejšie
na spálenie. Za týchto okolností by sa mali používajte nižšie dávky a interval aplikácií primerane
zredukujte. Pozrite odporúčania pre aplikačné dávky a termíny aplikácie pre jednotlivé plodiny
uvedené na tejto etikete.
PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY
1. Nádrž postrekovača naplňte polovicou požadovaného množstva vody a zapnite miešacie
zariadenie.
2. Pridajte potrebné množstvo tohto produktu a potom pridajte zvyšok vody. Miešacie
zariadenie ponechajte zapnuté. Pri miešaní s ďalšími zložkami tank-mix zmesi, tento
produkt pridávajte vždy až po práškových produktoch. Nenechajte zmes stáť bez zapnutého
miešacieho zariadenia.
3. Po postreku dôkladne vyčistite a opláchnite postrekovač.
Fyzikálno-chemické vlastnosti:
hustota: 1,7 kg.l-1
SKLADOVANIE
Uchovávajte v pôvodných obaloch, tesne uzatvorené, oddelene od detí, zvierat a potravín.
Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

HNOJIVÁ

ACTIFLOW® Zn 680

Balenie: 5 l HDPE kanister
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