Rapsims™
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Varování
H315 Dráždí kůži.
H411 Toxický pro vodní
organismy,
s dlouhodobými účinky.
P264 Po manipulaci důkladně
omyjte ruce.
P273 Zabraňte uvolnění
do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné
rukavice/ochranný oděv/ochranné
brýle/obličejový štít.
P302+352 PŘI STYKU
S KŮŽÍ: Omyjte velkým
Používejte jen v případě skutečné potřeby. Nepřekračujte
množstvím vody a mýdla.
doporučené dávkování.
P332+313 Při podráždění kůže:
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Unikátní směs bóru, manganu, molybdenu a zinku, doplněná P501 Odstraňte obsah/obal předáním
dusíkem a sírou, pro listovou aplikaci v řepce olejce, hořčici
oprávněné osobě.
bílé, máku setém, kukuřici, luskovinách a brukvovité zelenině. Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one.
Inovativní formulace k zabezpečení dokonalé listové pokryvnosti
Může vyvolat alergickou reakci.
a přilnavosti postřikové kapaliny a optimálni dostupnosti a příjmu
Číslo šarže: uvedeno na obalu
živin.
Datum výroby: uvedeno na obalu
HNOJIVO ES
Typ hnojiva: E 2.4.1 Směs stopových živin bór (B), mangan
(Mn), molybden (Mo), zinek (Zn) s dusíkem (N) a sírou (S)
ve formě suspenzního koncentrátu.
Obsah živin
Bór (B)
3,40%
50 g/l
Mangan (Mn)
6,20%
90 g/l
Molybden (Mo) 0,27%
4 g/l
Zinek (Zn)
4,80%
70 g/l
Dusík (N)
5,6%
82 g/l
Síra (S)
11,00% 160 g/l
Čistá hmotnost:
7,3 kg
Výrobce (dle Nařízení č. 2003/2003): FMC Agro Česká republika
spol. s r.o.

SKLADOVÁNÍ
Chraňte před mrazem. Skladujte při teplotách nad 5°C.
Skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených,
suchých, chladných a větratelných skladech, odděleně od potravin,
nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním svitem a přímými
zdroji tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Distributor v ČR:
FMC Agro Česká republika spol. s r.o.
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
tel.: 283 871 701

Balení: 10 L

Původ hnojiva:
FMC Agro Ltd., Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, UK.
Tel: + 44 (0) 1244 537370 - E-mail: fmc.agro.uk@fmc.com
www.fmc-agro.co.uk
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Rapsims

™

DOPORUČENÍ PRO APLIKACI

PŘÍPRAVA POSTŘIKU

vody/ha, zabezpečte důkladné pokrytí listové plochy.

musí být čistá. Nádrž postřikovače naplňte do poloviny vodou, zapněte míchání a doplňte

Dávkování: Aplikujte 1 – 3 l/ha v závislosti na stupni deficitu živin. Použijte minimálně 200 l
TERMÍN APLIKACE

Řepka olejka, hořčice bílá

První aplikace se provádí ve fázi 4 - 9 listů a opakuje se dle potřeby v intervalu 10 - 14 dní resp.
opět na začátku prodlužovacího růstu a ve fázi butonizace.
Mák setý

Před otevřením a použitím důkladně homogenizujte protřepáním. Aplikační technika
potřebné množství přípravku Rapsims. Kanystry od hnojiva důkladně vypláchněte a výplach

přidejte do nádrže postřikovače. Nádrž doplňte na požadovaný objem a bez zbytečné prodlevy
aplikujte. Míchání nechte po dobu aplikace zapnuté. Po skončení aplikační techniku důkladně
vyčistěte.

První aplikace se provádí od 4. listu máku až do fáze přízemní listové růžice, druhá aplikace se

MÍSITELNOST

Kukuřice

Konkrétní možnosti konzultujte s dodavatelem hnojiva. Vždy pozorně čtěte etiketu všech

provádí na začátku prodlužovacího růstu resp. nejlépe ve fázi pylových tetrád.
První aplikace se provádí ve fázi 5 listů a opakuje se dle potřeby.
Luskoviny (hrách, bob, sója)

Rapsims je fyzikálně a chemicky kompatibilní s širokou řadou agrochemických přípravků.
přípravků před jejich použitím v tank-mixu s hnojivem Rapsims.

Aplikace se provádí na začátku vegetace, v době, kdy rostliny mají dostatečně vyvinutou

SKLADOVÁNÍ

dní. Poslední aplikace je možná 4 týdny před sklizní.

Skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých, chladných a větratelných

listovou plochu pro příjem živin. V případě potřeby lze ošetření opakovat v intervalu 10 - 14
Brukvovitá zelenina

Aplikace se provádí na začátku vegetace, v době kdy, rostliny mají dostatečně vyvinutou

listovou plochu pro příjem živin. V případě potřeby lze ošetření opakovat v intervalu 10 - 14

Chraňte před mrazem. Skladujte při teplotách nad 5°C.

skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním svitem a
přímými zdroji tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí.

dní. Poslední aplikace je možná 4 týdny před sklizní.
Upozornění

Neaplikujte v době intenzivního slunečního svitu a při teplotách nad 25°C.
Pokud je to možné, aplikujte v podvečerních anebo v ranních hodinách.

Distributor v ČR:
FMC Agro Česká republika spol. s r.o.
Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7
tel.: 283 871 701
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