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az emberi egészség és a környezet védelme érdekében kövesse a használati utasításban leírtakat.

™

FelhaSzNáláSa: leVÉlTRáGYa

OPTIMUM
EK MűTRÁGYA

NP műtrágya oldat (C.2.5.)

ÖSSzeTeVŐK
Összes nitrogén (N)
Karbamid N – 100%-ban vízoldható
Foszfor-pentoxid (P2O5) – 100%-ban vízoldható

g/liter
34
34
195

tömeg%
3,0
3,0
17,0

adaGOK ÉS alKalMazáSOK
Kultúra
Faiskolák
Dísznövények, virágok
Levélzöldségek
Paradicsom, paprika
Görög- és sárgadinnye,
uborka
Gyümölcsösök
Szőlő
Ipari és szántóföldi
növények

Levéltrágyaként
ml/100 l víz
100 – 150
100 – 200
150 – 200
150 – 300

A kezelés célja és időzítése
a gyökerek erősítéséhez
átültetés után és virágzás előtt
átültetés után
Virágzás előtt, és megtermékenyüléskor

150 – 250

átültetés után és virágzás előtt

150 – 300
250 – 400

Telepítés után, és virágzás előtt
Telepítés után, és virágzás előtt
az első állománypermetezéskor
és virágzás előtt

250 – 400

5,0

5,5

TÁROLÁS:
Tároljuk száraz helyen, 0 – 45 °C közötti hőmérsékleten.
Nem tűzveszélyes. Tűz esetén használjunk bőséges mennyiségű vizet, és
ne hagyjuk azt elfolyni vagy elcsepegni.
FIGYELMEZTETÉS:
Ne permetezzünk 25 °C felett! Érzékeny növények esetében ne használjuk
virágzás alatt !

– az AgroSIx™ OPTIMUM -t a vízzel félig töltött permetező tartályba
öntjük, miközben a kevertető berendezést folyamatosan működtetjük.
– az egyidejűleg kijuttatásra kerülő növényvédő szert a használati utasításnak
megfelelően előkészítjük és a tartályba öntjük.
– a permetezőgép tartályát vízzel teljesen feltöltjük.
– a kész permetlevet folyamatos keverés mellett rögtön kipermetezzük.
a hatékonyságot fokozhatjuk, ha a permetezést a reggeli, illetve esti órákban
vagy borult időben végezzük.

6,0

6,5

Mindig az AgroSIx™ OPTIMUMOT öntse először a vízbe és keverje el!

Veszély!
H-mondatok:
H 314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
P-mondatok
P 101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél
a termék edényét vagy címkéjét.
P 102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P 103 használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P 301+330+331 leNYelÉS eSeTÉN: a szájat ki kell öblíteni. TIlOS hánytatni.
P 303+361+353 ha BŐRRe (vagy hajra) KeRÜl: az összes szennyezett
ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. a bőrt le kell öblíteni
vízzel/zuhannyal.
P 305+351+338 SzeMBe KeRÜlÉS eSeTÉN: Óvatos öblítés vízzel több
percen keresztül. adott esetben kontaktlencsék eltávolítása,
ha könnyen megoldható. az öblítés folytatása.
P 310 azonnal forduljon TOXIKOlÓGIaI KÖzPONThOz vagy orvoshoz.
P 404 zárt edényben tárolandó.
P 501 a tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az előírások szerint
FIGYELEM:
A termék enyhén korrozív.
Tartsa zárva.
Tartsa távol gyerekektől, háziállatoktól, élelmiszertől, takarmánytól.
ADR besorolás: UN 3264

pH

4,5

KEVERHETŐSÉG:
Ez a termék a legtöbb, a mezőgazdaságban általánosan használt
növényvédő szerrel keverhető, kivéve az olajos és lúgos szereket, foszfor
és szulfát tartalmú műtrágyákat. Érzékeny növények esetében végezzünk
előzetes vizsgálatot néhány növényen, mielőtt nagyobb területen használnánk a szert.

a PeRMeTlÉ elŐKÉSzÍTÉSe

a termék alkalmas a folyamatos foszforellátás kiegészítésére. az adagolást megkönnyíti, hogy
amikor az AgroSIx™ OPTIMUM mennyisége elegendő, a permetezésre használt víz színe
halvány rózsaszínűre változik.

4,0

az AgroSIx™ OPTIMUM nitrogén és foszfor alapú levéltrágya
az AgroSIx™ OPTIMUM felhasználható a növények nitrogén és foszfor igényének részbeni pótlására, mellékhatása egyéb problémák
(pl. kicsapódás, egyes szerek lúgos bomlásából adódó hatáscsökkenés) megelőzésére.
az AgroSIx™ OPTIMUM használatával a permetezések hatékonysága
nő, javul a növényvédő szerek és a levéltrágyák hatékonysága, keverhetősége is.

7,0

Nettó tartalom: 1 liter

Figyelmeztetés: A gyártó és forgalmazó garantálja a termék
összetételét, formulációját és mennyiséget. Mivel a raktározás, a
szállítás és a felhasználás a hatáskörükön kívül esik, így az ebből
eredő károkért a felelősséget nem vállalnak!
A lejárati idő (hónap/év) és a gyártási szám a címkére ragasztva
található.
Gyártja: Proteo International Srl
(Corso IV Novembre 13 – 12073 Ceva (CN),
Olaszország)
Forgalmazza: Egyesült Hatok Kft.
Szakály, Bartók B. u. 500.

