Etiketa

KlinoGrow
vápenaté hnojivo
HNOJIVO ES
Typ hnojiva: G.1.4a Mořský vápenec – standardní kvalita
Neutralizační hodnota
min. 34
Celkový vápník (CaO) v %
min. 34
Jemnost: min. 90 % částic menších než 15 mikrometru
Čistá hmotnost:
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): VENTURA-VENKOV s.r.o., Jedousov 66, 535 01 Přelouč
www.ventura-venkov.cz, mail: sekol@ventura-venkov.cz, mob.t. +420602449393
Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučená dávkování.
Zlepšuje kvantitu a kvalitu úrody – Podporuje růst – Podporuje odolnost proti patogenům a dobrý
zdravotní stav rostlin.
Použití:

Termín aplikace:
Dávkování při každé aplikaci
1.
2.
3.
1,5 - 2,0 kg/ha s dávkou vody:
Ozimé plodiny ihned nástup jara 15-20 dní po 1.apl. -300 l/ha
Jarní plodiny
při 4. lístku
15-20 dní po 1.apl. -300 l/ha
Ovoce
po odkvětu
15-20 dní po 1.apl. -400-600 l/ha
Zelenina
při 4. lístku
15-25 dní po 1.apl. -400-600 l/ha
Okrasné rostl. před květ.pupeny 15-20 dní po 1.apl. 10-21 dní po 2.apl.
400-600 l/ha
Lesní dřeviny plná jarní vegetace 15-21 dní po 1.apl. 15-21 dní po 2.apl.
400-600 l/ha
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Mletý vápenec dráždí pokožku a sliznici. Při práci je třeba používat osobní ochranné pracovní
prostředky (pracovní oděv a obuv, respirátor s protiprachovou vložkou, ochranné rukavice). Po práci
umýt ruce mýdlem.
První pomoc:
Po nadýchání zabezpečit u postiženého pobyt na čerstvém vzduchu. Při náhodném požití vypít 0,5 l
pitné vody, případně vlažné vody se suspenzí aktivního uhlí a vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení
očí ihned oči vymýt proudem čisté vody, při zasažení pokožky umýt pokožku čistou vodou a mýdlem.
Podmínky skladování:
Hnojivo skladovat v uzavřených originálních obalech, v suchých, čistých, dobře větratelných skladech,
odděleně od potravin, nápojů, krmiv, pesticidů, případně léků.
Chraňte před dětmi.
Použití podle návodu. Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci.
Doba použitelnosti:
2 roky ode dne výroby při dodržení podmínek skladování.
Původ hnojiva: ZEOCEM, a.s. – Slovensko
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.

