Etiketa

SEACTIV Axis
Výrobce:

TIMAC AGRO S.A.S. - 27 avenue Franklin Roosevelt, BP 70158, 35408 Saint-Malo cedex - FRANCE

Dovozce:

TIMAC AGRO CZECH s.r.o. - U Nákladového nádraží 3147/8a, Strašnice, 130 00 Praha 3. - CZECH REPUBLIC registration@cz.timacagro.com - IČ: 26981939

Číslo rozhodnutí o registraci: 5228
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Celkový dusík (N)
Dusičnanový dusík (N)
Močovinový dusík (N)
Vodorozpustný oxid fosforečný (P2O5)
Vodorozpustný mangan (Mn)
Vodorozpustný zinek (Zn)

3%
1%
2%
18,0 %
2,5 %
5,7 %

pH (10 % vodný roztok)

1-3

Hustota

1,41 kg/m3

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 20, chrom 150.
Hnojivo obsahuje stimulátor biologických procesů Seactiv komplex (výtažek z mořských řas, rostlinné výtažky)
Produktové prohlášení:
- Zvýšení výnosu a kvality plodin, zlepšení příjmu živin
- Stimulace fotosyntézy
- Vyšší odolnost vůči abiotickým stresům
- Zlepšuje vstřebávání živin a vody, aby byla zajištěna lepší odolnost vůči abiotickému stresu
Doporučené dávkování
Plodiny

Počet aplikací (/
rok)

Doporučené
dávkování (l/ha)

Aplikace ve vývojovém
stádiu
Od začátku vegetativního
růstu
4-8 listů

Ředění
(l/ha)

POLNÍ PLODINY

1-3

3

- Kukuřice

1-2

3

1-2

3

Odnožování

150-300

- Brambory

1-3

3

10 cm

150-300

- Olejniny (len)

1-3

3

5 cm

150-300

- Fazole, sója, hrách

1-3

3

6 listů

150-300

ZELENINA

1-3

3

VINNÁ RÉVA

1-3

3

Od začátku vegetativního
růstu
Každých 15 dní
Začátek růstu plodů
Každých 15 dní

OVOCNÉ STROMY

1-3

3

Začátek růstu plodů
Každých 15 dní

- Obiloviny

150-300
150-300

150-500
300-500
400-1000

Toto doporučení je pouze informativní. Je potřebné ho uzpůsobit vývojovému stádiu plodiny, půdnímu druhu a
povětrnostním podmínkám.

Etiketa
Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.
ŘEDĚNÍ: Nalijte SEACTIV Axis do nádrže aplikačního zařízení z poloviny naplněného vodou a dobře promíchejte. Poté doplňte
nádrž postřikovače vodou na stanovený objem. Míchejte během celé aplikace. Doporučené ředění je maximálně 2 %, od 150 do
1000 l/ha. Před listovou aplikací jemně protřepat. Neaplikujte v období mrazů. V teplém počasí aplikujte brzo ráno nebo později
večer.
MÍSITELNOST: SEACTIV Axis je kompatibilní s mnoha chemickými látkami. V každém případě snášenlivost před použitím
vyzkoušejte. Odpovědnost výrobce je omezena na záruku složení výrobku uvedeného na etiketě v originálním balení.
Podmínky skladování: Minimální skladovací teplota: 0 °C
Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Nebezpečí
Obsahuje: Mangan dusičnan (CAS: 10377-66-9, ES: 233-828-8) ; Kyselina fosforečná (CAS: 7664-38-2, ES: 231-6332) ; Dihydrogenfosforečnan zinečnatý, dihydrát (CAS: 13598-37-3, ES: 237-067-2)
H290 - Může být korozivní pro kovy. H302 - Zdraví škodlivý při požití. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a
poškození očí. H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P260 - Nevdechujte aerosoly,
páry. P280 - Používejte obličejový štít, ochranný oděv, ochranné rukavice. P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ
(nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
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. P310 - Okamžitě volejte lékaře,
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P391 - Uniklý produkt seberte.

Hmotnost, balení
Netto váha: 14,1 kg

Netto Objem: 10 l

–

Číslo výrobní šarže
na obalu
–

Datum výroby
na obalu

