etiketa

BIOCAT G - Black pearl
Výrobca: ATLANTICA AGRICOLA, S.A. C/ Corredera, 33 Entlo, P.O.Box 145, 03400 VILLENA (ALICANTE)) SPAIN,
tel: 96 580 03 58- 96 580 04 12, fax: (34)580 03 23
hnojivo ES
Distribútor:
Štefánikova 9, 921 01 Piešťany
tel.: 032/7773858 fax.: 032/7773857, mail: legusem@legusem.sk , www.legusem.sk

číslo rozhodnutia o registrácii: N°VA6PAE-29.5

vydané dňa: 13. Októbra 2015 Utera/ Španielsko

Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Celkom organická hmota
Celkom humínové extrakty
Humínové kyseliny
Fulvokyseliny
Celkový dusík
Amoniakálny dusík
Organický dusík
Oxidu draselný (K2O)
Oxid sírový (SO 3)

75 %
29 %
8,5 %
20,5 %
10 %
5%
5%
5%
8,5 %

Obsah rizikových prvkov
Spĺňa zákonom stanovené limity platné v Španielsku.
Rozsah a spôsob použitia:
BioCat-G čierna perla je pevné NK organo - minerálne hnojivo. Jeho veľkosť granúl zabezpečí pri aplikácii do pôdy homogénnu
distribúciu živín. Vzhľadom na obsah síry, spomalí nitrifikačný proces, ktorý umožní lepšie využitie dusíka.

Odporučené dávkovanie:
Pôdne aplikácie poľné plodiny:
Základné hnojenie
Prihnojovanie
Záhradníctvo
zelenina, sadenice
Ovocné stromy
lokalizovane
Okrasné rastliny a škôlky

200-500 kg/ha
150-200 kg/ha
200-500 kg / ha
30-50 gr. /strom
1,5-2 kg/ m3 substrátu

Kompatibilita a miešateľnosť:
Je kompatibilné s väčšinou bežne používaných hnojív.
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Môže ohroziť zdravie pri požití, nadýchaní a styku s pokožkou a sliznicami. Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu. Používajte
vhodný ochranný odev, rukavice a prípadne chráňte sliznice proti prašným respirátorom a ochrannými okuliarmi. Pri zasiahnutí
očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri práci s hnojivom je zakázané piť, jesť, fajčiť. Je treba
dodržovať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom je nutné umyť pokožku rúk teplou vodou a mydlom a ošetriť
vhodným reparačným krémom.
P102 : Uchovávajte mimo dosahu detí . P270 : Nejesť , nepiť a nefajčiť pri používaní tohto výrobku.
Prvá pomoc
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc(S26)
Požitie: vypiť bezprostredne po požití 0,5 l vlažnej vody a vyhľadať lekára (S20/21)
Zasiahnutie pokožky: opláchnuť dostatočným množstvom vody, neskôr dôkladne ale bez veľkého mechanického dráždenia
opláchnuť vodou a mydlom, odložiť zasiahnutý odev. Vo všetkých ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí očí vždy vyhľadať
lekársku pomoc.
Podmienky skladovania:
Výrobok nevyžaduje špeciálne skladovacie podmienky. Platia všeobecné opatrenia skladovania t.j. zabrániť zdrojom tepla,
žiareniu, kontaktu elektrickým prúdom a styku s potravinami. Uchovávajte oddelene od oxidačných činidiel a vysoko kyslých
alebo alkalických materiálov. Uskladnenie kontajnerov pri 5 - 35 ° C, na suchom a dobre vetranom mieste. Skladujte v súlade s
platnými právnymi predpismi. Dodržujte údaje na etikete. Preprava nie je nebezpečná.
Doba použiteľnosti: minimálne tri roky od dáta výroby pri dodržaní podmienok skladovania.
Hmotnosť balenia 15 kg, 25 kg.

