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Nettó tartalom: 5 L
(=8,26 kg)

ALOY Kalászos
FOLYÉKONY LEVÉLTRÁGYA MIKROELEMEKKEL
GYORSAN FELVEHETŐ, ILLETVE TARTAMHATÁST BIZTOSÍTÓ MAGNÉZIUMTRÁGYA RÉZ-, MANGÁN- ÉS CINKTARTALOMMAL

Összetétele:  15,7% m/m magnézium (MgO)  (260 g/l)
   3,0% m/m réz (Cu) (50 g/l)
   7,9% m/m mangán (Mn) (130 g/l)
   4,8% m/m cink (Zn) (80 g/l)
Forgalombahozatali engedély száma: 04.2/1664-2/2018 NÉBIH
Engedély érvényessége: 2028. szeptember 24.
Gyártási idő (nap, hó, év) és gyártási szám: A csomagolóburkolaton 
található.
Vámtarifaszám: 310590
Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, közvetlen napsugárzástól 
védve, fagymentes helyen, 5 és 35 0C között minőségét minimum 2 évig 
megőrzi. Nem megfelelő tárolási körülmények között a termék enyhe 
besűrűsödése előfordulhat.
Szállítási információk: UN3082, ADR 9. III.
Tűz- és robbanásveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles.
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap.
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ELJÁRÁS: 
Mérgezés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell 
szakítani. Helyszíni elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti 
ellátást kell biztosítani.
EUH208  1,2-benzizotiazolin-3-ont tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
H319  Súlyos szemirritációt okoz. 
H411  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
P264  A használatot követően alaposan kezet kell mosni. 
P273  Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280  Védőkesztyű / védőruha / szemvédő használata kötelező. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 
 Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben
 kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
 Az öblítés folytatása. 
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.
P391  A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:
  veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

GYERMEKEK ELŐL EL KELL ZÁRNI!
FELHASZNÁLÁS ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A 

HASZNÁLATI UTASÍTÁST A CÍMKÉN!
HASZNÁLAT ELŐTT ALAPOSAN FELRÁZANDÓ!

5 999887 980206

Figyelem



FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Kultúra Dózis (l/ha) Kijuttatás

Gabonafélék 1,0

Felhasználható őszi és tavaszi kalászosokban, azok 2-6 leveles állapotában 
egy alkalommal, majd a bokrosodástól a kalászhányás időpontjáig  
1-2 alkalommal a technológiába illesztve, az egyéb növényvédelmi 
kezelésekkel egy menetben. Amennyiben a növényállományban 
magnézium- vagy rézhiány tünetei mutatkoznak, a tünetek megjelenése 
után a lehető legrövidebb időn belül végezzük el a készítmény kijuttatását.

Csak kifejezetten szükséges esetben használandó, a megfelelő dózis 
túllépése tilos!

Vízmennyiség: 200-300 l/ha.

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK: 
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal 
szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, 
vízfolyásokba, tározókba juttatni. Bioszféra rezer-
vátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk 
tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban 
és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes 
természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával 
juttatható ki.  A vízi szervezetek védelme és a vízminőség 
biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és 
folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül 
tárolni és kijuttatni.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK: 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét!
Használat előtt alaposan fel kell rázni! 
Félig töltsük föl a permetezőtartályt vízzel, folyamatos 
kevertetés mellett adjuk hozzá a kívánt mennyiségű 
készítményt (Aloy Kalászos terméket). Várjuk meg, míg a 
készítmény teljesen feloldódik és csak ezt követően öntsük 
fel a tartályt vízzel, a kívánt mértékig. Amíg a permetezőszer 
a tartályban van (kijuttatásig és a kijuttatás alatt), a tartály 
kiürüléséig a keverőnek folyamatosan működnie kell.

KEVERHETŐSÉG: 
A készítmény számos növényvédő szerrel és termés-
növelő anyaggal keverhető, bár nem mindegyikkel. 
Tankkeverékként történő alkalmazás előtt minden esetben 
keverési próba elvégzése javasolt! A tankkeveréket a 
felhasználó saját felelősségére készíti és használja fel. Az 
ebből eredő bármilyen kárért, vagy veszteségért a gyártó és 
forgalmazó felelősséget nem vállal.

HULLADÉKKEZELÉS: 
Kerülni kell a tömény készítmény vízfolyásba jutását. 
A kiürült csomagolóanyagot háromszor ki kell öblíteni 
és a mosófolyadékot a permetlétartályba tölteni. Az 
üres és gondosan kiöblített kannát, valamint az egyéb 
csomagolóanyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, 
elszállíttatni és megsemmisíteni.


