
Služby s p ívlastkem

fdrafminerální hnojivo

drafos
DRAFOS PK 47-53 je dvousložkové minerální hnojivo s vysokými obsahy fosforu a draslíku s vynikající 
rozpustností, které plní významnou roli ve výživ  révy vinné a ostatních ovocných d evin. Obsahuje fosfor ve 
form  polyfosfátu. Podporuje r st ko enového systému, kvetení, plodnost, vybarvenost plod  a zlepšuje využití 
vody rostlinami. P idanou hodnotou je alkalické pH, které na listu pomáhá potla ovat podmínky vhodné pro 
rozvoj plís ových chorob. Vhodné k aplikaci od kvetení až do zam kání bobulí.

Rozsah a zp sob použití: k aplikaci na list nebo zálivkou ke ko en m rostlin. Je ideální volbou pro rostliny 
náro né na draslík a fosfor (réva vinná, ovocné d eviny, plodová zelenina, kvetoucí rostliny). Díky vysoké 
istot  vstupních surovin jej lze použít v hydroponickém p stování rostlin (odstra uje vodní kámen). 

Vlastnosti: celkový fosfor jako P2O5 - 47 % , celkový draslík jako K2O - 53 % , pH 9,0 - 10,0, vlhkost max. 3 %. 
Obsah rizikových látek spl uje zákonem stanovené limity: (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva): 
Cd 50; Pb 15; Hg 1,0; As 20; Cr 150. 

Doporu ené dávkování: Dávku volíme 
s ohledem na rostlinný druh a jeho 
nároky na živiny. Uvedené dávky 
jsou pouze orienta ní, p i použití na 
velkých plochách doporu ujeme dávku 
up esnit na základ  laboratorních 
rozbor  list .

Pokyny pro bezpe nost a ochranu zdraví p i práci: Je t eba zachovávat b žné zásady osobní hygieny 
a bezpe nosti p i práci. P i práci nejezte, nepijte, neku te. Používejte ochranné rukavice. Po skon ení práce 
vždy ruce pe liv  omyjte vodou a mýdlem a k ži ošet ete repara ním krémem. 

První pomoc: P i zasažení o í vypláchn te proudem isté vody, p i náhodném požití vypláchn te ústa, 
vypijte asi 0,5 l vody. P i pot ísn ní pokožky omýt vodou a mýdlem. P i vážn jších p ípadech, zejména p i 
alergických reakcích, vyhledejte léka skou pomoc. Zasažení o í: M že zp sobit podrážd ní o í. Zasažení 
k že: Prodloužený kontakt m že zp sobit podrážd ní pokožky. Požití: M že zp sobit lehké žalude ní 
a st evní podrážd ní spojené s nevolností a zvracením. Vdechnutí: Vdechnutí drobných áste ek výrobku 
m že zp sobit lehké podrážd ní dýchacího ústrojí. 

Podmínky skladování: Výrobek je nutné skladovat na suchých, dob e v traných místech v neporušených 
obalech odd len  od ostatních hnojiv, potravin, krmiv a desinfek ních prost edk  i obal  od zmín ných 
p ípravk . Uchovávejte mimo dosah d tí. 

Zp sob likvidace obal : obaly doporu ujeme p edat do organizovaného sb ru druhotných surovin. Vzhledem 
k charakteru p ípravk  mohou být obaly likvidovány jako b žný odpad. 

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby p i skladování v p vodních obalech.
Hnojivo se dodává balené.

Datum výroby:                       íslo ohlášení: O831, Typ hnojiva: 8.1

Hmotnost balení:  25 kg

Výrobce: BS vina ské pot eby s.r.o.
Žižkovská 1230, Velké Bílovice, CZ
I : 60738090, tel.: +420 519 346 236

Kultura Dávka (kg/ha) Množství vody

Vinná réva 4-8 kg/ha tj. 0,4-0,8% roztok 500 – 1000 l

Ovocné d eviny 4-8 kg/ha tj. 0,4-0,8% roztok 500 – 1000 l

Plodová zelenina 50-100 g, tj. 0,5-1% roztok 10 l konev

Hydroponie 0,5 - 1 kg tj. 0,05 - 0,1% roztok 1000 l
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