Etiketa/Příbalový leták

FERTILEADER® Vital
Výrobce: Timac Agro S.A.S. 27 avenue Franklin Roosevelt, BP 70158, 35408 Saint-Malo, France
Dovozce: TIMAC AGRO CZECH s.r.o. U nákladového nádraží 3147/8a, 130 00 Praha 3 - Strašnice;
registration@cz.timacagro.com, tel: +420 567 301 995
číslo rozhodnutí o registraci: 2514
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Celkový dusík (N)
Močovinový dusík (N)
Vodorozpustný oxid fosforečný (P 205)
Vodorozpustný oxid draselný (K 20)
Vodorozpustný bor (B)
Vodorospustná měď (Cu)
Vodorospustné železo (Fe)
Vodorozpustný mangan (Mn)
Vodorozpustný molybden (Mo)
Vodorozpustný zinek (Zn)
pH

9%
9%
5%
4%
0,05 %
0,02 %
0,02 %
0,10 %
0,01 %
0,05 %
5–6

Hnojivo obsahuje stimulátor biologických procesů Seactiv ® komplex (výtažek z mořských řas,
rostlinné výtažky) .
Hnojivo s nízkým obsahem chloru.
Obsah rizikových prvků:
splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P205, ostatní v mg/kg hnojiva):
kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 20, chrom 150.
Rozsah a způsob použití:
Hnojivo se používá ve formě postřiku. V zelinářství, ovocnářství, vinohradnictví a okrasném
zahradnictví je nejvhodnější pravidelné přihnojování postřikem vícekrát za vegetaci v intervalu 1014 dní. Přihnojovat začínáme po vytvoření dostatečné listové plochy. Hnojení končíme 2-3 týdny
před sběrem. Ve vytrvalých kulturách končíme s hnojením v červenci-srpnu. Postřik provádíme
časně ráno nebo v podvečer.

Plodina

Počet
aplikací

Dávka
1 / ha

Ředěni

Obilniny

1-2

Vlajkový list plně rozevřený,
objevení se jazýčku posledního listu

3

150-500

Vinohrady

4-6

Vývoj rostlin
Každých 15 dni

5
5

400-1000
400-1000

Sady

4-6

Začátek růstu plodů
Každých 15 dni

5
5

400-1000
400-1000

Aplikace ve vývojovém stadiu

Etiketa/Příbalový leták
Rajčata, Lilek, Okurky Cukety,
Sladká paprika, Melouny

4-8

Vývoj rostlin
Každých 15 dní

5
5

400-1000
400-1000

Salát, čekanka

4-8

4 listů
Každých 15 dní

3
3

400-1000
400-1000

Cibule, Česnek, Květák, Jahody

4-8

Vývoj rostlin
Každých 15 dni

5
5

400-1000
400-1000

Řepka ozimá

1-2

Opad korunních lístků

4

150-500

Kukuřice

1-2

6-8 listů

4

150-500

Toto doporučení je pouze informativní. Je potřebné ho uzpůsobit vývojovému stádiu plodiny, půdnímu
druhu a povětrnostním podmínkám.
Ředění: Nalijte FERTILEADER Vital do nádrže aplikačního zařízení z poloviny naplněného
vodou a dobře promíchejte. Poté doplňte nádrž postřikovače vodou na stanovený objem. Míchejte
během celé aplikace. Doporučené minimální ředění je 150 1/ha. Před použitím protřepat. Neaplikujte
v období mrazů. V teplém počasí aplikujte brzo ráno nebo později večer.
Mísitelnost: FERTILEADER Vital je kompatibilní s mnoha chemickými látkami. V každém
případě snášenlivost před použitím vyzkoušejte. Odpovědnost výrobce je omezena na záruku složení
výrobku uvedeného n a e t i k e t ě v o r i g i n á l n í m b a l e n í .
Podmínky skladování:
Minimální skladovací teplota: 0 ° C
Číslo výrobní šarže: na obalu
Datum výroby: na obalu
Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.
Hustota: 1,16
Netto hmotnost: 11,6 kg
Netto Objem: 10 l
B ezpečnost a ochrana zdraví při práci :
FERTILEADER® Vital
Varování

H319: Způsobuje vážné podráždění očí. H412: Škodlivý pro vodní
organismy, s dlouhodobými účinky. P280: Používejte ochranné
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305 + P351 +
P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout.
Pokračujte ve vyplachování. P337 +P313: Přetrvává-li podráždění očí:
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

