
Fixa Mg® AE03297

Dávkování a podmínky používání:
plodina dávka poznámka
Obiloviny, kukuřice, řepka 
olejka, cukrovka, hrách

3 - 6 l/ha
min 150 l vody/ha

1 - 2 aplikace v případě obtíží na začátku vegetace a pak pro 
dobrý vývin listů

Brambory 2 - 3 aplikace od začátku tvorby hlíz a pak každých 15 dní

Zelenina 1 - 2 aplikace v intervalu 10 - 14 dnů, na dobře zapojený 
porost

Vinná réva 2 - 3 aplikace před květem a po odkvětu, pak 3 - 4 aplikace 
po uzavření hroznů

Ovocné stromy 3 - 4 aplikace od fáze opadu okvětních lístků pak každých 
10 až 15 dnů

NÁVOD K POUŽITÍ Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků použijte dostatečné množství vody až 
z povrchu plodiny začne skapávat. Vyhýbejte se postřiku v době silného slunečního záření a/nebo 
vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy 
denní teplota překročí 28° C. Velmi mladé listy a plodiny které jsou ve stresu můžou být náchylnější 
k spálení. Za těchto okolností používejte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval. Viz 
plodinové doporučení aplikační dávky a aplikační termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé 
plodiny. Pouze pro venkovní použití.

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY
1. Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení. 2. 
Přidejte potřebné množství tohoto produktu, a pak přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte 
zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy jako poslední. 
Nenechte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení. 3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací 
zařízení.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:
hustota: 1,31 kg/l

LIKVIDACE Nevylévejte do kanalizace; Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po 
vyprázdnění tři krát vypláchněte. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly 
předejte do sběru k recyklaci. Kontejner nepoužívejte k jiným účelům.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY: Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných 
složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoliv druhu související s 
použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, 
manipulace nebo jeho používání.
Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a životního prostředí: Při používáni nejezte, nepijte 
ani nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo 
obličejový štít. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte páry/aerosoly. Po práci si omyjte ruce 
a obličej. První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a 
poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku. Při nadýchání prachu/aerosolu 
při manipulaci/aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, 
vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný 
oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře 
opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. 
Při zasažení očí: Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při 
široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody. 
Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení 
očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za 
předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou 
pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list. Při vyhledání lékařského 
ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. 
V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s 
Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě : 224 919 293 nebo 224 915 402.

VAROVÁNÍ
Způsobuje vážné podráždění očí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a 
neporozuměli jim.
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Dávkovanie a podmienky používania:
plodina dávka poznámka
Obilniny, kukurica, repka 
olejná, cukrová repa, hrach

3 - 6 l/ha
min 150 l vody/ha

1 - 2 aplikácie v prípade ťažkostí na začiatku vegetácie a 
potom pre dobrý vývin listov

Zemiaky 2 - 3 aplikácie od začiatku tvorby hľúz a potom každých 15 dní

Zelenina 1 - 2 aplikácie v intervale 10 - 14 dní, na dobre zapojený 
porast

Vinič 2 - 3 aplikácie pred kvitnutím a po odkvitnutí, potom 3 - 4 
aplikácie po uzavretí strapcov

Ovocné stromy 3 - 4 aplikácie od fázy opadnutí okvetných lístkov potom 
každých 10 až 15 dní

NÁVOD NA POUŽITIE Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite dostatočné množstvo vody až z 
povrchu plodiny začne stekať. Vyhnite sa postrek v čase silného slnečného žiarenia alebo pri vysokých 
teplotách vzduchu. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denná teplota je vyššia ako 
28°C. Veľmi mladé listy a plodiny, ktoré sú v strese môžu byť náchylnejšie na spálenie. Za týchto okolností 
by sa mali používajte nižšie dávky a interval aplikácií primerane zredukujte. Pozrite odporúčania pre 
aplikačné dávky a termíny aplikácií pre jednotlivé plodiny uvedené na tejto etikete. Určené pre použitie 
v otvorenom priestore.

PRÍPRAVA APLIKAČNEJ KVAPALINY
1. Nádrž postrekovača naplňte polovicou požadovaného množstva vody a zapnite miešacie zariadenie. 
2. Pridajte potrebné množstvo tohto produktu a potom pridajte zvyšok vody. Miešacie zariadenie 
ponechajte zapnuté. Pri miešaní s ďalšími zložkami tank-mix zmesi, tento produkt pridávajte vždy 
ako posledný. Nenechajte zmes stáť bez zapnutého miešacieho zariadenia. 3. Po postreku, vyčistite a 
opláchnite postrekovač.

Fyzikálno-chemické vlastnosti:
hustota: 1,31 kg/l

LIKVIDÁCIA Nevylievajte do kanalizácie; Zlikvidujte tento materiál a jeho obal bezpečným spôsobom. 
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Pozri osobitné pokyny alebo kartu bezpečnostných údajov. 
Obal po vyprázdnení trikrát vypláchnite vodou. Oplachovú vodu použite na prípravu aplikačnej zmesi. 
Prázdne obaly po opláchnutí odovzdajte do zberu na recykláciu. Obal nepoužívajte na žiadny iný účel.

UPOZORNENIE: Výrobca a dodávateľ tohto produktu zaručujú, že hnojivo po zabalení obsahuje uvedené 
živiny v stanovenej tolerancii. Žiadne záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa použitia tohto hnojiva 
nebudú akceptované rovnako ako nebude akceptovaná žiadna zodpovednosť za akékoľvek škody alebo 
zranenia v dôsledku skladovania, manipulácie, aplikácie alebo použitia tohto výrobku.
Bezpečnostné opatrenia na ochranu človeka a životného prostredia. Pri používaní nejedzte, nepite 
ani nefajčite. Noste vhodný ochranný odev, gumové alebo plastové rukavice a ochranné prostriedky 
na oči/tvár. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Nevdychujte výpary/aerosól. Po skončení práce si 
umyte ruky a tvár. Prvá pomoc. Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte 
lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku. Pri nadýchaní prachu/
aerosólu pri manipulácii/aplikácii: Prerušte expozíciu, zabezpečte postihnutému telesný a duševný 
pokoj. Ak pretrvávajú ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.  Pri 
zasiahnutí pokožky: Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Časti tela, ktoré boli zasiahnuté hnojivom, 
okamžite umyte veľkým množstvom tečúcej vody, podľa možností aj mydlom. V prípade príznakov silného 
podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie. Pri zasiahnutí očí:  Odstráňte 
kontaktné šošovky, ak ich postihnutý používa. Pri otvorených viečkach vyplachujte, najmä priestory 
pod viečkami, čistou podľa možností vlažnou tečúcou vodou 10-15 minút. Ak pretrvávajú príznaky 
(sčervenanie, pálenie) okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte odborné lekárske ošetrenie).  
Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a ak nemá kŕče), 

nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu/kartu bezpečnostných 
údajov alebo príbalový leták. Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a 

o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým 
strediskom alebo s našou ďalej uvedenou 24-hodinovou kontaktnou službou: Národné 

toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 
5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: 

+421 2 547 741 66.

POZOR
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Uchovávajte mimo dosahu detí.
Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia
Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné 

šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.


