
repka

HNOJIVO ES TYP: B.1.1.
HNOJIVOQ NPK

(MGS) 11-15-21 (2-19)
S VÝŽIVOVÝMI MIKROPRVKAMI “ZMES”

ROZ P U S T N É H N OJ I VO N P K 
s chelátovými mikroprvkami EDTA a DTPA

25kg
Dátum výroby: Č. šarže:

DOBA MINIMÁLNEJ TRVANLIVOSTI: 
3 roky při spinění uvedených podmínek

VÝROBCA: 
PUH CHEMIROL SP. Z O.O. 

ul. Przemysfowa 3, 88-300 Mogilno, Polsko 
tel. +48 52 318 88 00, fax +48 52 318 83 01 

e-mail: sekretariat®chemirol.com.pl

DOVOZCA: 
BELBA PLUS, s.r.o.

Novozámocká 183/408
951 12 Ivanka pri Nitre
tel. +421 905 454 034

Produkt určený pre profesionálne použitie

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
PODĽA ES 1272/2004
OBSAHUJE: KYSELINU BORITÚ

NEBEZPEČIE:
H360FD: Môže poškodiť reprodukčnú schopnosť. Môže 
poškodiť plod v tele matky.
INŠTRUKCIE - PREVENCIA:
P201: Pred použitím si zaobstarajte špeciálne inštrukcie.
P202: Nepoužívajte, pokiaľ ste si neprečítali všetky 
pokyny pre bezpečné zachádzanie a neporozumeli im.
P280: Používajte požadované osobné ochranné 
prostriedky.
INŠTRUKCIE - REAKCIE:
P308+P313: Pri expozícii alebo podozrení na ne: 
vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.
INŠTRUKCIE - SKLADOVANIE:
P405: Skladujte uzamknuté.
INŠTRUKCIE - ODSTRAŇOVANIE:
P501: Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.
 
Produkt určený pre profesionálne použitie. 

VÝROBCA:
PUH CHEMIROL SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Polsko
tel. +48 52 318 88 00, fax +48 52 318 83 01
e-mail: sekretaria@chemirol.com.pl

V prípade rozsypania hnojiva zozbierajte ho za sucha 
a potom umyte zasiahnuté miesto vodou.

PODMIENKY PRE SKLADOVANIE:
Neskladujte prípravok spoločne s potravinami, 
nápojmi a krmivom pre zvieratá.
Chráňte pred slnečným svitom a vlhkom.
Skladujte pri teplote -10°C až +30°C.

DOPRAVA
Podľa platných predpisov o doprave hnojív.

OBSAH VÝŽIVOVÝCH PRVKOV [%m/m]
Celkový dusík [N] 11,0 -
Dusík amonný [NH4] 1,5 -
Dusík amidický [NH4] 9,5 -

Oxid fosforečný [NH] 15,0

rozpustný v 
inertnom citrane 
amónnom a vo 

vode 
Oxid fosforečný [P2O5] 15,0 rozpustný vo vode
Oxid draselný [K2O] 21,0 rozpustný vo vode
Oxid horečnatý [MgO] 2,0 rozpustný vo vode
Oxid sírový [SO3] 19,0 rozpustný vo vode
Bór [B] 1,500 rozpustný vo vode
Meď [Cu] 0,100 rozpustný vo vode
Železo [Fe] 0,150 rozpustný vo vode
Mangán [Mn] 0,200 rozpustný vo vode
Molybdén [Mo] 0,040 rozpustný vo vode
Zinok [Zn] 0,150 rozpustný vo vode

NÁVOD K POUŽITIU HNOJIVA:
Hnojivo riedite s 200 - 400 l vody.
Tesne pred ošetrovaním naplníte nádobu 
postrekovača vodou do 2/3 objemu a zapnete 
miešadlo. Postupne pridávajte stanovenú dávku 
hnojiva. Po nariedení doplňte  nádobu postrekovača 
vodou a začnite uskutočňovať postrek. 

DOPORUČENÉ DÁVKY:
ESEŇ - od fázy 5. listu 2-3kg/ha
JAR - po zahájení vegetácie 2-4kg/ha
JAR - fáza zeleného výhonku 2-4kg/ha

POZNÁMKY:
Postrek vykonávajte ráno alebo večer pri teplote 
vzduchu max. 25°C, 
nevykonávajte postrek v dobe intenzívneho 
slnečného svitu, 
teplota úžitkovej kvapaliny min. 10°C, 
pokiaľ plánujete spojiť hnojivo s iným prípravkom, 
uskutočnite test zhodnosti odmeraním miešaných 
zložiek v menšej nádobe v zodpovedajúcom pomere 
voči množstvu vody použitej k tomuto testu a zistite 
reakciu rastlín na zmes, 
malé množstvo sedimentu je povolené, 
dodržujte podmienky pre skladovanie.

PRÍPRAVOK SPOTREBUJTE IHNEĎ PO 
OTVORENÍ

micha
Lístok s poznámkou
missing the letter - J

micha
Zvýraznenie


