PHOS 60
EK-MÛTRÁGYA
NK folyékony mûtrágya 10 -5
Összetétel: összes nitrogén (N): 10%
kálium-oxid (K2O): 5%
foszfor-pentoxid (P2O5): 43%, ami 50% foszforossavnak (H3PO3) felel meg
Gyártja: Proagro GmbH
(Beerbach 55, 91183 Adenberg, Németország)
Forgalmazza: Arysta LifeScience Magyarország Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
Tel.: 06-1-335-2100, fax: 06-1-335-2103 www.arysta.hu

Gyermekek elõl el kell zárni!
Felhasználás elõtt olvassa el a használati utasítást a címkén,
és gyõzõdjön meg arról, hogy tökéletesen megértette!
Gyártási idõ (nap, hó, év) és gyártási szám:
a csomagolóburkolaton található.
®

A Phos 60 EU hígítás nélkül nem alkalmazható!
Nem keverhetõ alkáli vagy szulfáttartalmú készítményekkel,
ill. ásványi olajokkal.
A termék használata a reggeli ill. esti órákban javasolt.

Felhasználható:
Szamóca:
– gyökerek és szív alakú levelek áztatása: 0,25% Phos 60® EUban 15–20 percig
– õszi kezelés: 6,0–7,0 l/ha Phos 60® EU szeptember vége – október közepe idõszakban, vízmennyiség: 1000 l/ha
– állománykezelés: 1,5 l/ha Phos 60® EU többször ismételve,
vízmennyiség: 400–1000 l/ha
Karfiol, kelkáposzta, saláta, paradicsom, hagyma, uborka:
1,5–2,0 l/ha Phos 60® EU, vízmennyiség: 400–1000 l
Komló: 1,5–2,0 l/ha (max. 0,25%) Phos 60® EU tavasszal, kihajtás
elõtt. A vegetációs idõben szükség szerint 1,2–1,5 l/ha
Burgonya: 1,5–2,0 l/ha Phos 60® EU 10–14 napos idõközönként
ismételve
Héjas és csonthéjas gyümölcsfák: 1,2–1,5 l/ha Phos 60® EU gombaölõ szerek hatásának javítására, vízmennyiség: 400–1000 l/ha
Szõlõ: 1,5–2,0 l/ha Phos 60® EU virágzás kezdetétõl teljes bogyóméretig, vízmennyiség: 400–1500 l/ha
Dísznövények: 125 ml Phos 60® EU 100 l vízben
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Keverhetõség: Növényvédõ szerekkel történõ együttes kijuttatás
elõtt célszerû keverhetõségi próbát végezni.
Tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hûvös, de fagymentes helyen (+4 és +40 ºC között) tárolandó. Nem tárolható együtt
élelmiszerekkel, gyógyszerekkel, takarmányokkal. A kiömlõ terméket nedvszívó anyaggal (pl. homok, fûrészpor) fel kell itatni, majd
el kell távolítani. Kerülni kell a termék élõvizekbe jutását!
Hulladékkezelés: Az üres és gondosan kiöblített csomagolóanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni, elszállíttatni és megsemmisíteni.
Munkaegészségügyi elõírások:
Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, szembe, bõrre jutását, lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges.
Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell
szakítani, majd helyszíni elsõsegélynyújtás után orvosi, intézeti
ellátást kell biztosítani.
Ajánlott védõeszközök elõkészítõknek és kijuttatóknak: védõruha,
védõkesztyû, védõszemüveg.
Elsõsegélynyújtás: Belégzés esetén: friss levegõt kell biztosítani. A sérültet nyugalomba kell helyezni. Ha szükséges, orvoshoz
kell fordulni.
Bõrrel való érintkezés esetén: a szennyezett ruházatot le kell venni,
szappannal és vízzel meg kell tisztítani a szennyezett bõrfelületet.
Szembejutás esetén: vízzel ki kell öblíteni a szemet legalább 10
percen keresztül. Ha fájdalom, pirosság jelentkezik, orvoshoz kell
fordulni.
Lenyelés esetén: azonnal orvoshoz kell fordulni. A szájat vízzel
alaposan ki kell öblíteni.
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