Etiketa

Kapalné hnojivo NPK 10-4-7
Kamasol® grün
Výrobce: Compo

GmbH & CO.KG., Münster, Německo

Dovozce: AgroEfekt,
Číslo typu:

s.r.o., 250 01 Zápy 169

5.4 s mědí

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Chemická a fyzikální vlastnost
celkový dusík jako N v %
močovinový dusík jako N v %
dusičnanový dusík jako N v %
fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v %
vodorozpustný draslík jako K2O v %
měď jako Cu v %
chloridy jako Cl- v %
dále obsahuje bór, železo, mangan, molybden a zinek

Číslo rozhodnutí o registraci: 1515
hodnota
10,0
8,5
1,5
4,0
7,0
0,0025
1,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1,0, olovo 10,0, rtuť 1,0,
arsen 10,0, chrom 50,0

Rozsah a způsob použití:
Vícesložkové kapalné hnojivo se zvýšeným obsahem dusíku. Používá se k aplikaci na půdu i jako listové hnojivo.

Pokyny pro listovou výživu
Častější postřiky roztokem o nižší koncentraci jsou vhodnější než postřiky o vyšší koncentraci aplikované
v delších časových odstupech.
Kombinace s přípravky na ochranu rostlin
Hnojivo je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou
aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy respektovat
údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti. Hnojivo je nutno vždy nejprve smíchat s vodou, potom možno přidat
další přípravek.
Aplikace na půdu nebo substrát
Okrasné kultury
mladé rostliny
0,5–1,0‰
květiny k řezu, hrnkované rostliny
1,0–4,0‰
Zeleninové kultury
mladé rostliny
1,0–2,0‰
ostatní kultury ve sklenících
2,0–3,0‰
při týdenní dávce
Kontejnerové kultury, školkařské výpěstky množení
0,5–0,75‰
mladé rostliny
do 1,0‰
rostliny v kontejnerech před expedicí
1,0–3,0‰
(zálivka, závlaha, kapková závlaha)
Vhodné i pro doplňkové hnojení substrátů společně se zásobním a základním hnojením
Aplikace na list
mladé rostliny
1,0–2,0‰
zelenina a okrasné druhy po výsadbě
do volné půdy, školkařské výpěstky
2,0–3,0‰
polní zelenina
3,0–5,0‰
speciální plodiny jako např.
réva vinná
4,0–6,0 l/ha
ovocné dřeviny
6,0–10,0 l/ha
chmel
3,0–6,0 l/ha
Koncentrace 1,0‰ = 1ml hnojiva do 1 litru vody

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin nápojů a krmiv (S2/13). Nejezte, nepijte a nekuřte při
používání (S20/21). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S27). Skladujte při teplotě 2oC – 40oC
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech
Hnojivo se dodává balené.
Hmotnost náplně:
Datum výroby:

