FRUTON CA
R

Magas kalcium tartalmú folyékony EK mûtrágya.

Vízoldható kalcium tartalom (Ca): 12,5% (34,6% kalcium-klorid (CaCl2))
Kalcium tartalom kalcium-oxid (CaO) egyenértékben: 17,5%

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében
tartsa be a használati utasítást!

Gyermekek elõl el kell zárni!
Felhasználás elõtt olvassa el a használati utasítást a címkén,
és gyõzõdjön meg arról, hogy tökéletesen megértette !

Forgalmazza:
Arysta LifeScience Magyarország Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Telefon: 06-1-335-2100
Web: www.arystalifescience.hu

Eltartható:
Eredeti csomagolásban, hûvös, száraz helyen,
szabályos növényvédõ szer raktárban 2 évig tárolható.
–20 °C-ig nem kristályosodik!

Gyártja:
Spiess-Urania Chemicals GmbH.,
Frankenstrasse 18 b, 20097 Hamburg, Németország

Gyártási idõ (nap, hó, év) és gyártási szám:
A csomagolóburkolaton található.

Nettó tartalom:

20 l (=27 kg)
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Felhasználási javaslat:
Kultúra

Dózis (l/ha)

Felhasználás ideje

Alma

5–10

Zölddió nagyságtól kezdve, 4–5 alkalommal.

Csonthéjasok

5–10

A tervezett betakarítás elõtt 4 illetve 2 héttel.

Szõlõ

5

Virágzás után 2–3 alkalommal.

Paprika, paradicsom,
uborka, dinnyefélék

5

Terméskötõdés után 2–3 alkalommal.

A permetlé nem lehet 2%-osnál töményebb!
Más készítményekkel történõ együttes kijuttatás esetén
keverési próbát kell végezni! A permetezõ 2/3 részig töltött tartályába a folyadékhoz utolsóként keverje hozzá a
Fruton Ca-t! Foszfor (P) tartalmú mûtrágyák esetén különösen figyelni kell a keverhetõségre!
Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védõfelszerelés elõkészítõknek: növényvédelmi
védõruha, védõkesztyû, védõkalap, védõszemüveg vagy
permetezõ arcvédõ, védõlábbeli; kijuttatóknak: növényvédelmi védõruha, védõkesztyû, védõkalap, védõszemüveg, védõlábbeli. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor
a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsõsegélynyújtás után (általános eljárás) orvosi, intézeti
ellátást kell biztosítani.
Tájékoztató adatok:
- Oral LD50 patkányon: 2860 mg/kg.
Tilos a szert, fel nem használt maradékát, csomagoló
burkolatát folyókba, vízfolyásokba, tározókba, álló vizekbe juttatni.
Tárolás: – 20 – 30 °C
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R22 – Lenyelve ártalmas.
R36 – Szemirritáló hatású.
R36/38 – Szem- és bõrizgató hatású.
S2 – Gyermekek elõl elzárva tartandó.
S13 – Élelmiszertõl, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S20 – Használat közben enni, inni nem szabad.
S23 – A keletkezõ permetet nem szabad belélegezni.
S24/25 – Kerülni kell a bõrrel való érintkezést és szembe
jutást.
S46 – Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a
csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell
mutatni.
Xi
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