
Etiketa 

AMINOCAT 30 
Pomocný rastlinný prípravok 

Výrobca: 
ATLANTICA AGRICOLA S.A Cl Corredera. 33-03400 VILLENA (Alicante) SPAIN Tel.: (34) 96 580 04 12- (34) 96 580 03 58- FAX.: 
(34) 96 580 0 3 23 e-mail: info@atlanticaagricola.com - http://www.atlanticaagricola.com Evidenční číslo: V214 

Dovozca: 

Fertistav, T.G.Masaryka 971, 289 03 Městec Králové 

info@fertistav.cz Tel. +420 325 503 131  

 

Popis:  

Hnedá kvapalina obsahujúca voľné aminokyseliny stimulujúce vegetatívny rast plodín. 

Fyzikálne chemické vlastnosti:  

voľné aminokyseliny min.    30 % (w/w)  

celkovo dusíku ako N    3 %  

celkovo fosforu ako P2O5    1 %  

celkovo draslík ako K2O    1 %  

pH       7-8 

Špecifická hmotnosť:     1.25 g/cm3  

Čistá hmotnosť balenia:  

 

Obsah rizikových prvkov: Splňuje zákonom stanovené limity v mg/kg prípravku – menej, než: kadmium 1, 

olovo 10, ortuť 1.0, arzén 20 a chróm 50. 

 

Použitie:  

Listová aplikácia:  

Ozimme obilniny (3x behom vegetácie)   0,3-0,5 l/ha  

Jarné obilniny (2x behom vegetácie)   0,2-1,0 l/ha  

Repka ozimná (1x behom vegetácie   0,3-0,5 l/ha  

Kukurica (2x behom vegetácie)    0,3-0,5 l/ha  

Cukrovka (2x behom vegetácie)    0,3-0,5 l/ha  

Mak (1x behom vegetácie)     0,3-0,5l/ha  

Slnečnica (2x behom vegetácie)    0,3-0,5 l/ha  
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Strukoviny (2x behom vegetácie)   0,3-0,5 l/ha  

Chmeľ (3x behom vegetácie)    0,3-0,5 l/ha  

Réva vinná (3x behom vegetácie)    0,3-0,5 l/ha  

Zelenina (3-6x behom vegetácie)    50-100 ml/ 100 l vody  

Ovocné stromy (2-4x behom vegetácie)   100-150 ml/100 l vody  

Hydropónia (2-4x behom vegetácie)   7-10 l/ha 
 
U ovocných stromov (mimo kôstkovín) a chmeľu sa behom vegetácie používa iba aplikácia na list. 
 
Miešanie: 
Aminocat 30 možno miešať s väčšinou pesticídov a listových hnojív. Nemožno miešať s produktami na 
bázy medi, síry a z nich odvodených produktov. Ďalej nemožno miešať s produktami obsahujúcimi 
minerálne oleje, silne alkalické alebo kyslé látky. 

Príprava postreku: 
Stanovené množstvo Aminocatu 30 sa rozmieša bez zbytkov v aplikovanom množstve vody. 

Pokyny pre bezpečnú prácu: 
Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite. Zabráňte styku prípravku s kožou a vniknutiu 
do očí. Pri práci s prípravkom použite ochranné pracovné prostriedky pre ochranu rúk, tela, tváre 
a očí pred postriekaním prípravkom. Pri zasiahnutí očí je nutné lekárske ošetrenie. 

Bezpečné skladovanie prípravku: 
P 102 Uchovávajte mimo dosah detí 
P 270 Pri používaní tohoto prípravku nejedzte, nepite ani nefajčite. 
Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Skladujte v suchých a vetrateľných 
skladoch, chránené pred priamym slnečným žiarením, pri teplotách od +5°C do + 35C°. 

Číslo výrobnej šarže 
Doba použiteľnosti: 3 roky od dáta výroby 
Dátum výroby 

Obsah balenia: l 
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