VITIAGRA
HNOJIVO ES
Kapalné NPK hnojivo 4 – 5,4 – 5,6 s nízkým obsahem chloru pro půdní hloubkovou aplikaci v ovocných
sadech
4,0 % N celkový, z toho
vodorozpustný celkový dusík
47 g/l
4,0 % N močovinový
vodorozpustný močovinový dusík
47 g/l
5,4 % P2O5
vodorozpustný oxid fosforečný
64 g/l
5,6 % K2O
vodorozpustný oxid draselný
66 g/l
Zvláštní pokyny pro používání: Nejsou.
Obsah balení: 24 kg  590 kg  1180 kg (tj. 20 litrů  500 litrů  1000 litrů).
Výrobce: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Česká republika,
tel.: +420 383 399 737.

Podmínky skladování: Skladujte v originálních obalech při teplotě 0 °C až +30 °C na chladném a dobře
větraném místě.
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Maximální množství vrstev při skladování: Kanystry 21 dm : 3 vrstvy • kontejner 1 m : 2 vrstvy.
Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.
Rozsah a způsob použití: Hektarová dávka: 12 kg/ha (tj. 10 litrů/ha).
Hnojivo je určeno pro půdní aplikaci v sadech a vinicích včetně hnojivé závlahy. Aplikuje se do půdy buď
koncentrované nebo zředěné 1+1 s vodou. Přídavek auxinu podporuje růst kořenů a kořenového vlášení a
tím zlepšuje příjem živin. Aplikovaná dávka kapalného hnojiva se v půdě vlivem vzlínavosti dostává snadno
ke kořenovému systému, na rozdíl aplikace pevných hnojiv zde není taková závislost na půdní vlhkosti a na
srážkách a nehrozí riziko lokálního zasolení.
Obsah rizikových prvků v hnojivu nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb.
(Cd ˂ 1 mg/kg • Pb ˂ 10 mg/kg • Hg ˂ 1 mg/kg • As ˂ 10 mg/kg • Cr ˂ 50 mg/kg).
Hnojivo VITIAGRA neobsahuje chlór.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
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.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
První pomoc:
Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26).
Při požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte
zvracení. Zvrací-li postižený sám, zabraňte aspiraci zvratků. Při zvracení zajistěte, aby byla hlava níže než
tělo. Vždy zajistěte lékařské ošetření.
Při styku s kůží: Odstraňte zasažený oděv. Umyjte velkým množstvím studené vody, pak bez
mechanického dráždění umyjte zasažená místa teplou vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.
Likvidace obalů a zbytků hnojiva:
Prázdné PE obaly odevzdat na recyklaci separovaného sběru nebo spálit v akreditované spalovně odpadů.
Oplachovou vodu použít na přípravu postřikového aplikačního roztoku. Přípravek (ani jeho zbytky) a
oplachové vody nesmějí zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty vod povrchových.
Výrobek je uváděn do oběhu v souladu s požadavky Nařízení (ES) č. 2003/2003 O hnojivech ze dne
13.10.2003 ve znění pozdějších předpisů. Výrobek odpovídá typu, uvedenému v odstavci C.2.1. Přílohy 1
Nařízení.
AGRA servis: www.agra.cz, +420 383 399 737
Datum výroby/číslo výrobní šarže:
AGRD080616

