Etiketa/Příbalový leták

FERTI MK S 800 SC
ta/Příbalový leták
Výrobce: Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp. z o.o.
Dovozce: FERTISTAV CZ a.s., T.G. Masaryka 971, Městec Králové
Číslo typu: 2.1.2
Evidenční číslo ohlášení:
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Znak jakosti
Celkový obsah síry jako S v % hm.

hodnota
55,0

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):
kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.
Rozsah a způsob použití:
Hnojivo FERTI MK - S 800 SC je vyrobeno z rozmělněné elementární síry, čímž je umožněno její velmi efektivní využití
rostlinami, a to až přes 75 %.
Hnojivo FERTI MK - S 800 SC je určeno především pro aplikaci na půdách s nedostatkem síry. Na orných půdách je
hnojivo doporučeno pro hnojení rostlin náročných na síru, jako jsou: řepka, jeteloviny, cukrová a červená řepa.
Příznivých výnosových výsledků je dosahováno také po uplatnění hnojiva u obilovin a kukuřice. Hnojivo lze použít i pro
trvalé pícniny.
Doporučené dávkování:
Kultura

Obiloviny
řepka
cibuloviny
kukuřice
cukrovka
brambory

dávka kg/ha

5 l/ha
6 l/ha
5 l/ha
10 l/ha
5 l/ha
5 l/ha

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich
případné dělení s využitím platných normativů při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo
objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půdy a rostlin).
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P262
Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P280
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331+P315 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P303+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Upozornění:
Chraňte před teplem a světlem. Nevystavujte silnému působení slunečního záření. Skladujte výhradně v původním
obalu při teplotách nad 0 °C.
Maximální počet vrstev při skladování:
- láhve v kartonech - 5 vrstev
- 5l kanystry - 3 vrstvy
- 10l kanystry - 3 vrstvy
- 30l sudy - 1 vrstva
Chraňte před zahřátím a mrazem.
Doba použitelnosti: 36 měsíců při dodržení podmínek skladování v původních obalech
Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené

