HNOJIVO ES
Etiketa / Príbalový leták

AMIX ZINC
Výrobca: MICROMIX POLSKA SP Z O. O., Ul. Generała Władysława Sikorskiego 38, 62-300 Wrzesnia,
Poľská republika
Dovozca pre Slovensko: MV-servis, s.r.o., Lichnerova 23, 903 01 Senec
Hnojivo ES: E.1.7e - roztok hnojiva na báze zinku
Hnojivo určené na aplikáciu na listy.
AMIX-ZINC je listové hnojivo s posilnenou absorbčnou a translokačnou schopnosťou so základnými
mikroživinami, ktoré pôsobia na zdravotný stav plodiny a výšku a kvalitu úrody.
Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Hodnota v
% hm (w/w)
10,7
5,6

Obsah živín
Zinok (Zn)
Síra
(S)

Hodnota v
g/l
120
60

Rozsah a spôsob použitia:
AMIX ZINC je koncentrované listové hnojivo, ktorý obsahuje určité zložky vo vysoko rozpustnej forme
priaznivé pre rast rastlín, vývoj plodín, kvalitu plodín a výnos, ak sa aplikujú správny čas pre listovú výživu.
AMIX ZINC je určený na použitie ako doplnková listová výživa v programoch rastlinnej výroby.
Aplikácia v dávke 1-2 l/ha v min 100 l vody/ ha. Opakované aplikácie sa odporúčajú pri symptómoch
nedostatku viditeľných na rastline, alebo po zistení nedostatku analýzou.
Použitie vo všetkých obilninách, kukurici, zemiakoch a koreňových plodinách, od štádia 3 listov plodiny až
po 4 týždne pred zberom. Dávkovanie by malo zodpovedať úrovni symptómov nedostatočnosti a biomasy
plodín.
Začnite na jeseň alebo skoro na jar s objemom 1,0 l / ha v štádiu 3 až 5 listov a zvýšte až plnú dávku 2,0 l/ha
pri plne zapojenom poraste.
AMIX ZINC sa aplikuje postrekom, ako doplnková výživa, v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa
jednotlivých plodín.
Plodina

Dávkovanie
(l/ha)

Termín aplikácie

Obilniny

1,0 – 2,0

od fáze 3 listov až 4 týždne pred zberom

Kukurica

1,0 – 2,0

od fáze 3 listov až 4 týždne pred zberom

Zemiaky

1,0 – 2,0

od fáze 3 listov až 4 týždne pred zberom

Koreňová zelenina

1,0 – 2,0

od fáze 3 listov až 4 týždne pred zberom

Upozornenie: Hnojivo na použitie ako výživový doplnok pre poľnohospodárske / záhradnícke plodiny
aplikáciou na listy, ktoré sa majú používať len vtedy, ak existuje skutočná potreba. Nepresahujte vhodné
aplikačné dávky.

Ako u všetkých stopových prvkov, častejšie opakované aplikácie s relatívne nízkymi dávkami sú výhodnejšie,
ako jedna veľká dávka. Pretože príjem živín je absorbovaním cez list, musí byť prítomná dostatočne veľká
listová plocha. To sa vo väčšine plodín zvyčajne zhoduje s etapou min. troch listov. Aplikácia by mala byť
v čase skoro ráno alebo neskoršie večer kedy sa príjem rastlinou maximalizuje.

POZOR:

GHS05

GHS07

GHS09

Rizikové vety a pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Výstražné upozornenia:
H315 -319
Spôsobuje podráždenie pokožky a očí.
Bezpečnostné upozornenia:
P102
Uchovávajte mimo dosahu detí.
P262
Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom
P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné
šošovky a aj je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Skladovanie:
Hnojivo skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri
teplote +5 až + 30 °C. Chráňte pred priamym slnečným svitom, mrazom a ohňom.
Príprava postrekovej kvapaliny
Pri príprave postrekovej kvapaliny dodržujte nasledujúci postup: nádrž postrekovača naplňte do dvoch tretín
vodou, zapnite miešacie zariadenie, a za stáleho miešania nalejte hnojivo do nádrže, alebo použite
primiešavacie zariadenie, ak je ním postrekovač vybavený.
Pre aplikáciu hnojiva aplikujte min 100 l/ha postrekovej kvapaliny. Nepoužívajte menej ako 100 litrov vody
na hektár. Aj v prípade krátkej prestávky v práci, než začnete znovu vykonávať aplikáciu, dobre premiešajte
postrekovú kvapalinu v nádrži. Pripravenú postrekovú kvapalinu použite behom niekoľkých hodín.
AMIX ZINC: je fyzikálne a chemicky kompatibilný so širokou škálou agrochemických výrobkov. Informácie
sú k dispozícii od firmy Micromix Plant Health Ltd
Likvidácia obalov a nepoužiteľných zvyškov:
Prázdne obaly od hnojiva, pracovné nástroje a pomôcky vypláchnite dostatočným množstvom vody tak, aby
bolo dosiahnuté minimálne doporučené riedenie hnojiva pre aplikáciu. Získaný roztok aplikujte výhradne na
ošetrenom pozemku. Zvyšok ďalej už nepoužitého odpadu, sa nesmie dostať do kanalizácie a vodných tokov
a je nutné odovzdať ho na miestach k tomuto účelu určených orgánmi štátnej správy alebo do zariadení
k likvidácii nebezpečného odpadu.
Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali riziká pre človeka a životné prostredie.
Doba použiteľnosti: 3 roky odo dňa výroby
Dátum výroby/ Číslo šarže: uvedený na obale
Čistá váha balenia: 5 L, 10 L, 20 L

