Etiketa/Příbalový leták

AB FLOR NP 8-10 +2 S, organominerální hnojivo
Výrobce:

Fertilisants Germiflor Lautier
27 Les Vacants
81202 Mazamet
France

Dovozce/dodavatel: AGRICOLE TECH, s.r.o.
Cacovická 602/28
614 00 Brno
IČ: 03623939
Číslo registrace: 4764
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Obsah sušiny v %
Spalitelné látky v sušině v %
Celkový organický dusík jako N v sušině v %
Celkový fosfor jako P2O5 v sušině v %
Draslík jako K2O v sušině v %
Nevodorozpustný vápník jako CaO v sušině v %
Síra jako SO3- rozpustný ve vodě v %
Hodnota pH
Poměr C:N

min. 85
min. 60
8,0
10,0
2,0
14,0
2,0
5,5 - 7,5
max. 30

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené max. limity v mg/kg sušiny hnojiva:
kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 150, molybden 20, nikl 50, zinek 600.
AB FLOR NP 8-10 +2 S je organominerální hnojivo vyrobené z kompostu MAZOR 3 % (kompost
MAZOR je složen z výlisků léčivých rostlin, z hroznové a olivové dužniny a kávové sedliny),
sušené kostní moučky 39 %, sušené masové moučky 52 %, sušené moučky z peří 2 % (vedlejší
živočišné produkty ve smyslu nařízení ES 1069/2009) a řepné vinázy 4 %. Obsahuje postupně se
uvolňující rostlinné živiny. Organické látky obsažené ve hnojivu zvyšují obsah humusu v půdě,
poskytují energii a živiny i půdním mikroorganizmům a zlepšují strukturu, biologické a fyzikálněchemické vlastnosti půd.
Rozsah a způsob použití:
AB FLOR NP 8-10 +2 S je hnojivo použitelné k základnímu hnojení polních plodin, zeleniny,
ovocných výsadeb a vinic.
Aplikace se provádí před setím plodiny, zapravením do půdy a důkladným promícháním s půdou.
Uvedené dávky mají informativní charakter a jsou závislé na půdním typu, pěstované kultuře
a podmínkách stanoviště.
Doporučené dávkování: 1000 až 1200 kg/ha
Maximální aplikační dávka je 20 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.
Další zásady při používání:
1.
Použití na orné půdě, ke které nemají přístup hospodářská zvířata, je při zapravení do půdy
bez dalších omezení.
2.
Použití na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata (pastviny, louky se sklizní
produkce ke krmení hospodářských zvířat, porosty na orné půdě určené ke krmení hospodářských
zvířat a podobně) podléhá oznámení ÚKZÚZ.
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3.
Po uplynutí nejméně 21 dní od posledního data použití lze využít půdu k pastvě nebo použít
rostlinný porost ke krmení hospodářských zvířat pouze se souhlasem ÚKZÚZ.
4.
ÚKZÚZ může období zákazu pastvy nebo použití produkce ke krmení stanovené v bodě 3
(21 dní) prodloužit z důvodu zdraví lidí a zvířat.
5.
V případě, že bylo hnojivo použito na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata nebo
se sklizní produkce ke krmení, je nutné do evidence použitých hnojiv zaznamenat údaj o množství
použitého hnojiva, datu a místě použití, a navíc je požadováno zaznamenání data od kdy byla
ÚKZÚZ povolena pastva hospodářských zvířat nebo sklizeň produkce ke krmení.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Nutno dodržovat základní pravidla osobní hygieny a používat
ochranné rukavice. Po práci si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem.
První pomoc: Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody. Při
potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít asi půl litru pitné vody.
V závažnějších případech při zasažení očí nebo požití vyhledat lékařskou pomoc.
Podmínky skladování:
Skladujte v suchu a mimo přímé sluneční záření.
Výrobek skladujte odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené:
Hnojivo je baleno, nebo dodáváno ve vacích o hmotnosti 500 kg. Pelety o velikosti 5 mm.
Hmotnost (objem) balení:
Doba použitelnosti: 3 roky při dodržení podmínek skladování
Datum výroby:

Číslo výrobní šarže:
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.

