Etiketa/príbalový leták
POWERPHOS - hnojivo ES
Typ hnojiva:

Hnojivo NP

C.2.3

Obsah živín:

10 % NH4 – N
34 % P2O5
0,1 % Fe

138 g NH4 – N
476 g P2O5

Balenie:

10 L, 200 L, 1000 L

Merná hmotnosť:

1 L = 1,38 kg

Výrobca:

Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7, 6020 Innsbruck, Rakúsko

Pôsobenie prípravku:
Powerphos je listové fosforečné hnojivo pre použitie v poľnohospodárstve a záhradníctve. Aplikovať
len pri skutočnej potrebe. V prípade pochybností odporúčame pôdnu, resp. listovú analýzu.
Príprava postrekovej kvapaliny:
Prípravok je tekutý koncentrát miešateľný s vodou v dávke 3 – 10 L/ha. Nalejte cez filter do
postrekovača naplneného do polovice vodou. Postrekovač doplňte a aplikujte. Behom celej doby
aplikácie miešajte. Pred aplikáciou prípravok dôkladne premiešajte a vyskúšajte v malom množstve
miešateľnosť jednotlivých zložiek roztoku. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Aplikujte len pri
neporušenej voskovej vrstve a neaplikujte pri vysokých teplotách alebo pri nebezpečenstve mrznutia.
Miešateľnosť s prípravkami na ochranu rastlín a hnojivami:
Powerphos je možné kombinovať s inými hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín. Avšak po
vykonanej skúške miešateľnosti.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Pri manipulácii je nutné používať ochranné pracovné prostriedky. Pri práci nepite ani nejedzte.
Nevdychujte postrekové výpary. Podrobné informácie sú uvedené v bezpečnostnom liste.
Prvá pomoc:
Všeobecné pokyny: Pri práci je nutné dodržiavať základne hygienické a bezpečnostné zásady.
Vyhľadať lekársku pomoc v prípade zdravotných ťažkostí a poskytnúť informácie z bezpečnostného
listu.
Pri vdýchnutí: prerušte aplikáciu, zaistite telesný a duševný kľud.
Pri zasiahnutí kože: zasiahnuté časti pokožky umyte vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite.
Pri zasiahnutí očí: okamžite dôkladne vypláchnite čistou vodou po dobu 15 min.
Pri požití: pokiaľ je postihnutý pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Podmienky skladovania:
Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných
skladoch pri teplote +5 až + 25 0C, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred mrazom,
ohňom a priamym slnečným svitom. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
Doba použiteľnosti:
24 mesiacov od dátumu výroby v neporušených obaloch pri dodržaní skladovacích podmienok.
Pôvod tovaru: Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7, 6020 Innsbruck, Rakúsko.

