Příbalový leták
PHYSIOMAX 975, vápenaté hnojivo

VÝROBCE: TIMAC Agro Düngemittelproduktions und HandelsgmbH - Industriegelände Pischelsdorf - 3435 Zwentendorf –
Austria (258 756 Z)
DOVOZCE / DODAVATEL: TIMAC AGRO CZECH s.r.o., U nákladového nádraží 3147/8a, Strašnice, 130 00 Praha 3,
registration@cz.timacagro.com, tel: +420 567 301 995
Číslo vzájemného uznání: V423

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Celkový vápník (CaCO3)
Celkový hořčík (MgCO3)

76 % (tj. 43 % jako CaO)
6 % (tj. 3 % jako MgO)

Obsah rizikových prvků
splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1,5, olovo 30, rtuť 0,5, arzen 20, chrom 50.
Hnojivo obsahuje stimulátor biologických procesů: PHYSIO+ (výtažek z řas)
ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ: Používá se na úpravu půdní reakce, ke zlepšení fyzikálně-chemických vlastností půdy.
Upravuje zejména pH půdy, stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu půdy, umožňuje lepší hospodaření s
půdní vláhou,
podporuje lepší využití hnojiv a zlepšuje kvalitu sklizně. Je vhodný zejména k aplikaci na středních a lehčích půdách a
travnatých porostech.
Doporučené dávkování
plodina
Polní plodiny
Travnaté porosty a pastviny
Zelenina a cukrová řepa

Dávka (kg/ha)
400 - 800
500 - 600
800 - 1000

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:
OCHRANA ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI: Opatrným prováděním práce lze předejít rozsypání a rozprašování hnojiva, zasažení očí,
kůže a případnému spolknutí. Po dokončení práce si důkladně umyjte ruce, osprchujte a převlečte se. V případě intoxikace
nebo jen podezření na intoxikaci okamžitě přerušte práci.
POSTUP PŘI POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI: V případě intoxikace nebo jen podezření na intoxikaci okamžitě přerušte práci.
Po poskytnutí první pomoci (viz obecný postup) by měla být poskytnuta lékařská, ústavní péče.
PŘEDPISY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Hnojiva, jejich nepoužité zbytky a kontaminované obaly se nesmí dostat
do řek, stojatých vod, vodních toků, nádrží. Použití hnojiva v biosférických rezervacích a zvlášť chráněných územích je
zakázáno! Ve chráněných přírodních oblastech, národních parcích a chráněných krajinných oblastech lze aplikovat pouze s
předchozím souhlasem příslušného ředitelství národního parku. V zájmu ochrany vodních organizmů a zajištění kvality vody
je zakázáno hnojivo skladovat a aplikovat ve vzdálenosti do 50 metrů od břehu jezer a řek.
TŘÍDA NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU: Není hořlavý, třída požární bezpečnosti „E“
PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ: Skladovat na krytém, suchém, chladném místě.
DOBA POUŽITELNOSTI: V původním neporušeném obalu až 3 roky od data výroby.
HMOTNOST: 600 kg
VÝROBNÍ ČÍSLO: viz na pytli / DATUM VÝROBY: viz na pytli
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES)
č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

