
KONTRAINDIKACE: Neprovádějte postřik při intenzivním slunečním záření. Nepoužívejte hnojivo na plodiny, které potřebují nízké pH půdy.

SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před slunečním zářením a vlhkostí.

Doporučuje se použít doplňkovou dávku, kromě uvedených, pro zvýšení odolnosti plodin k zvýšeným stresovým podmínkám.

TRANSPORT: V souladu s platnými předpisy pro transport hnojiv.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:  Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte přípravek. Zabraňte styku s očima. Při používání tohoto přípravku nejezte, nepijte ani 
nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. S prázdnými obaly zacházejte jako s komunálním odpadem. Při požití ihned vyhledejte 
lékařskou pomoc - mějte po ruce obal nebo etiketu přípravku.

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU: Listové hnojivo pro použití při pěstování všech 
polních plodin, polní zeleniny a zeleniny pěstované pod fólií, ovocných plodin, 
bobulovin a okrasných rostlin.

POPIS PŮSOBENÍ HNOJIVA:
• Zvýšení obsahu chlorofylu v listech
• Intenzivní stimulace fotosyntézy
• Stimulace růstu rostlin
•• Účinné zásobování rostlin makro- a mikroživinami, které jsou 
     přítomné v hnojivu ve formě nanočástic
• Zvýšení odolnosti rostlin k vodnímu stresu a mrazu
• Snížení náchylnosti rostlin k houbovým chorobám
• Zvýšení vysoce kvalitní úrody

NÁVOD K POUŽITÍ: Listové hnojivo ve formě prášku pro přípravu vodní suspenze. Jednotlivá dávka je 4-5 kg/ha, v závislosti na druhu plodin, ve směsi s 200-400 
l vody. Koncentrace postřikové kapaliny je 1-2,5%. Přísně dodržujte pH 6-10 aplikované postřikové kapaliny.
DoporučujeDoporučuje se připravovat postřikovou kapalinu při zapnutém míchadle. Naplňte nádrž postřikovače do poloviny vodou, potom postupně vsypte hnojivo přes 
vstupní síto při zalévání vhodným množstvím vody až do okamžiku, kdy bude vstupní síto prázdné. V případě kombinovaného použití s přípravky na ochranu 
rostlin nejprve vsypte hnojivo. Po 10 minutách stálého míchání aplikujte postřikovou kapalinu na plodiny. Postřik pomocí polního, zahradnického nebo ručního 
postřikovače se zapnutým míchadlem. Postřik provádějte brzy ráno nebo pozdě večer. Během přestávek při aplikaci nevypínejte míchadlo postřikovače.
MÍCHÁNÍ S DALŠÍMI PROSTŘEDKY: Hnojivo není kompatibilní s vysoce kyselými výrobky.  Před postřikem vždy proveďte test kompatibility odměřením v malé 
nádobě smíchaných složek ve vhodném poměru k množství vody použité k testu.
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DOBA POUŽITELNOSTI: 5 LET
NETTO HMOTNOST: 16 KG
DATUM VÝROBY:
ČÍSLO ŠARŽE:

HNOJIVO ES 
Typ hnojiva B.3.1 
Hnojivo NK (CaO, MgO, SO3) 8-10 (3-3-10) s mikroživinami

LISTO V É N A N O  H N O JIVO

VÍCESLOŽKOVÉ LISTOVÉ HNOJIVO     VYROBENÉ POMOCÍ NANOTECHNOLOGIE PRO POUŽITÍ PŘI PĚSTOVÁNÍ VŠECH DRUHŮ PLODIN

Celkový dusík (N)
Dusík (N) ve formě amidu
Oxid draselný (K2O) rozpustný ve vodě
Vápníku rozpustného ve vodě na CaO
Celkový oxid hořečnatý (MgO) 
Oxid sírový (SO3) rozpustný ve vodě
Měď (Cu) Měď (Cu) rozpustná ve vodě
Železo (Fe) rozpustné ve vodě
Mangan (Mn) rozpustný ve vodě
Molybden (Mo) rozpustný ve vodě

8,0
8,0
10,0
3,0
3,0
10,0
0,100,10
0,10
0,10
0,05

OBSAH ŽIVIN [% m/m]

ROZSAH POUŽITÍ, TERMÍNY A DÁVKY

PLODINY DÁVKA POČET
APLIKACÍ TERMÍNY APLIKACE

OBILOVINY 
(ozimé a jarní)
CUKROVÁ ŘEPA 
ČERVENÁ ŘEPA

KUKUŘICE

ŘEPKA OZIMÁ

ŘEPKA ŘEPKA JARNÍ

BRAMBOR

CIBULOVÁ ZELENINA

RAJČE

PAPRIKA

OKURKA

KKOŠŤÁLOVÁ ZELENINA 
RANÁ,SALÁT

KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA 
POZDNÍ

FAZOLE

CELER

ŘEDKVIČKA
MRKEMRKEV, PETRŽEL, 
PASTINÁK
ŠPENÁT,
KUKUŘICE CUKROVÁ

OVOCNÉ KEŘE, VČETNĚ 
JAHOD, MALIN, RYBÍZU,
ANGREŠTU

HROZNYHROZNY

JABLONĚ, HRUŠNĚ

ŠVESTKY, 
VIŠNĚ, TŘEŠNĚ`
OKRASNÉ 
KEŘE A STROMY
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2-3

2-3

2-3

2

3-4

2-3

3-43-4

1
2

1

2

2-3

3-4

2-32-3

1-3

- první postřik od fáze odnožování do fáze druhého kolénka
- druhý postřik od fáze posledního listu do konce metání

- první postřik ve fázi 3-5 listů
- další postřiky každých 14-21 dnů

- postřik ve fázi 3-6 listů
- první postřik na podzim ve fázi 3-5 listů
- dru- druhý postřik na jaro po začátku vegetace
- první postřik ve fázi 3-5 listů
- druhý postřik od fáze volného pupene do začátku padání plátků

- první postřik po úplném vzniku (výška rostlin 10-15 cm)
- další postřiky každých 14-21 dnů
- první postřik ve fázi 3-4 listů
- další postřiky každých 14-21 dnů
- první postřik 7 dnů p- první postřik 7 dnů před výsadbou sazenic (koncentrace při prvním postřiku 1%, 
   4 lžičky hnojiva na litr vody)
- druhý postřik po 14 dnech po výsadbě sazenic
- třetí postřik po odkvětu prvního hroznu

- první postřik 7 dnů před výsadbou sazenic (koncentrace při prvním postřiku 1%, 
  4 lžičky hnojiva na litr vody)
- druhý postřik před kvetením
- t- třetí postřik na začátku formování plodu
- první postřik od fáze 6 listů
- další postřiky každých 14 dnů
- první postřik 3-4 dni před výsadbou sazenic (koncentrace při prvním postřiku 1%, 
   4 lžičky hnojiva na litr vody)
- druhý postřik po 14 dnech po výsadbě sazenic
- první postřik 3-4 dni před výsadbou sazenic (koncentrace při prvním postřiku 1%, 
  4 lžičky hnoji  4 lžičky hnojiva na litr vody)
- druhý postřik po 14 dnech po výsadbě sazenic
- další postřiky každých 21 dnů
- první postřik ve fázi 3-4 listů
- další postřiky každých 14 dnů
- první postřik 3-4 dni před výsadbou sazenic (koncentrace při prvním postřiku 1%, 
   4 lžičky hnojiva na litr vody)
- dru- druhý postřik po 14 dnech po výsadbě sazenic
- další postřiky každých 21 dnů

- postřik ve fázi 3 listů
- první postřik ve fázi 4-6 listů
- druhý postřik po 14-21 dnech

- postřik ve fázi 3-6 listů

- první postřik před kvetením
- dru- druhý postřik 7 dnů po založení plodu

- první postřik po objevení listů
- druhý postřik před kvetením
- třetí postřik po vytvoření hroznů
- první postřik ve fázi zeleného pupene
- druhý postřik po 14 dnech po kvetení
- další postřiky od fáze vlašského ořechu do sklízení plodů (nejpozději 14 dnů před sklízením)
- další postřiky - další postřiky ve fázi růstu plodů do sklízení plodů (nejpozději 14 dnů před sklízením)
 
- první postřik ve fázi bílého pupene
- další postřiky ve fázi poupat do sklízení plodů (nejpozději 14 dnů před sklízením)

- postřiky ve fázi intenzivního růstu


