Etiketa/příbalový leták

Organické hnojivo pro užitkovou zahradu
Vyrábí: Mountfield a.s., Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice, Česká republika, tel.: +420 327 777 111,
IČ: 25620991
Číslo rozhodnutí o registraci: 4948
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost:
Hodnota:
Vlhkost v %
max. 15,0
Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v %
min. 55,0
Celkový dusík jako N přepočtený na vysušený vzorek v %
min. 7,3
Celkový fosfor jako P2O5 přepočtený na vysušený vzorek v %
min. 0,4
Celkový draslík jako K2O přepočtený na vysušený vzorek v %
min. 2,4
Hodnota pH
5,0-7,0
Poměr C : N max.
max. 30
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny:
kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 150, molybden 20, nikl 50, zinek 600.
Hnojivo pro užitkovou zahradu je vyrobeno z přírodních organických surovin. Jeho významnou složkou
jsou masokostní a péřové moučky obohacené melasou, melasovými výpalky a sladovými klíčky. Najde
uplatnění při ekologickém pěstování v celé zahradě, při pěstování BIO zeleniny, ovoce, ale i okrasných
rostlin. Obsahuje potřebné živiny v optimálním poměru včetně přirozeného obsahu stopových prvků.
Vyšší poměr dusíku k fosforu a draslíku zajistí rostlinám bujnější růst. Sladové klíčky jsou zdrojem
fytohormonů, které podporují růst kořenového systému. Uvolňování živin je pozvolné, po dobu 3
měsíců. Hnojivo zvyšuje kyprost, sorpční kapacitu a biologickou aktivitu půdy, čímž zlepšuje půdní
strukturu a její soudržnost. Neobsahuje klíčivá semena plevelů.
Rozsah a způsob použití:
Používá se k základnímu hnojení před výsadbou, případně k přihnojování během vegetace.
Před výsadbou rostlin peletky rovnoměrně rozhoďte na plochu a zapracujte do půdy ručně rytím či
strojově zaoráním, u přihnojování ho zapravte do půdy jen mělce. Hnojivo nesmí přijít do styku s
poživatelnými částmi rostlin. Uplatnění najde ve venkovní zahradě, pařeništích, sklenících, pěstebních
nádobách, či vyvýšených záhonech.
Dávkování: pro základní hnojení doporučujeme použít cca 1-2 kg na 10 m2; přihnojování provádíme
cca 1x za měsíc v dávce 0,1 – 1 kg na 10 m2. Dávku volíme podle zásoby živin v půdě a druhů rostlin a
jejich nároků na živiny. Maximální aplikační dávka je 2 kg sušiny / m2 v průběhu 3 let.
Upozornění: Uvedené dávky jsou orientační, při konkrétním stanovení dávky vycházejte z půdní zásoby
živin a aktuální potřeby rostlin.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny
a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení
práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.
První pomoc: Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody, při náhodném požití vypláchněte ústa,
vypijte asi 0,5 l vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při vážnějších případech, zejména
při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.
Podmínky skladování: Výrobek je nutné skladovat na suchých, dobře větraných místech
v neporušených obalech odděleně od ostatních hnojiv, potravin, krmiv a desinfekčních prostředků i
obalů od zmíněných přípravků. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Způsob likvidace obalů: prázdné obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru k recyklaci.
Hnojivo se dodává balené.
Velikost balení:
Doba použitelnosti: 5 let od data výroby.
Datum výroby: / Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu.
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

