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Návod k použítí Návod k použitiu

CZ SK

HNOJIVO ES
TYP: roztok dusičnanu vápenatého N (Ca; Mg) 8,0 (13,9; 2,5) s borem, mědí, železem, manganem, molibdenem, zinkem.

OBSAH (% m/m)
Celkový dusík 8,0; 8,0; Oxid vápenatý 13,9; Oxid hořečnatý

2,5; Bór 0,020; Měď rozpustná 0,030; ; Železo
rozpustné
0,020 ; Mangan 0,010 Molybden

0,001;
Zinek 0,030
Stabilita chelátové frakce – pH 3-7.

(N) Dusík dusičnanový(NO ) rozpustný ve vodě(CaO) rozpustný

ve vodě (MgO) rozpustný ve vodě(B) ve vodě(Cu) v chelátu s EDTA 0,030
ve vodě (Fe)

v chelátu s EDTA 0,020 rozpustný ve vodě (Mn) v chelátu s EDTA 0,010; rozpustný ve vodě
(Mo)

rozpustný ve vodě (Zn) v chelátu s EDTA0,030

Hnojivo dále obsahuje organické kyseliny, podporující lepší příjem mikroprvků.
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Vápenaté listové a půdní hnojivo vápníku s dusíkem, hořčíkem a mikroprvky
Aplikovaný na listy je nejúčinnějších zdrojem vápníku pro rostliny a ovoce, protože tento prvek se

slabě přemísťuje z kořenového systému.
Má preventivní účinky proti fyziologickým chorobám

hořká skvrnitost, propadnutí, suchá hniloba konců, hnědnutí slupky, hnědnutí okrajů listů,
moučnatění, rozpad

. Bezchlorové koncentrované hnojivo
chelatovanými EDTA.

Zlepšuje skladovací podmínky, svěžest a vybarvení plodin a zvyšuje odolnost rostlin
proti infekcím houbových chorob. a poškození ovoce, způsobeným
deficitem vápníku jako:

a další.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PROAPLIKACI:
Aplikujte ráno nebo večer při max. teplotě 25°C, min. teplota postřikové kapaliny 10°C.

Pro jednotlivé registrované plodiny (viz. tabulka) postačí aplikovat
v uvedených termínech.

(Při vyšších teplotách vzduchu (zejména
kolem poledne při teplých dnech) by mohlo dojít k popálení rostlin.

Je přípustné menší množství usazeniny, dodržujte skladovací podmínky. V případě mísení hnojiva s jiným
prostředkem proveďte nejprve zkoušku mísení a zkontrolujte reakci rostliny.

PŘÍPRAVAPOSTŘIKOVÉ KAPALINY:
Přímo před postřikem (zálivkou) naplňte nádobu vodou do 2/3 objemu, pak postupně přidávejte hnojivo Harmonie Vápník a vše
míchejte. Doplňte vodou do stanoveného objemu a vše zamíchejte. Proveďte postřik (zálivku).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
Dodržujte pokyny pro používání. Uchovávejte v původním uzavřeném obalu a mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte označení. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Chraňte před
mrazem.

VÝROBCA:

BALÍADODÁVAPRE ČR a SR:AgroBio Opava, s.r.o.,Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660,

EKOPLON SA Grabki Duże 82 28-225 Szydłów, POLSKO, Tel. +48 41 35-45-169, e-mail: ekoplon@ekoplon.pl,
www.ekoplon.pl

www.agrobio.cz

BALÍA DODÁVÁ PRO PRO ČR:AgroBio Opava, s.r.o.,Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz
Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu

Plodina Termíny postřiků Dávkování Počet
postřiků

Jabloň

od fáze lískového ořechu, každých 10-14 dnů do 2 týdnů

před sběrem
30-80 ml / 10 l / 100 m2 3-6

Počet postřiků je vhodné přizpůsobit požadavkům odrůdy a předvídanému období skladování. Nižší dávky hnojení
používat v raných fázích růstu stromů, vyšší později.

Ostatní ovocné

stromy
od vývinu plodů, každých 7-10 dnů 30-50 ml / 10 l / 100 m

2
3-4

Jahoda a ovocné
keře

od konce kvetení, každých 7-10 dnů 30-40 ml / 4 l / 100 m2 3

Rajče, paprika,
okurka

2-3 týdny po vysázení
10-30 ml / 4 l / 100 m

2
3-5

od vývinu plodů, každých 5-10 dnů

v pařeništích: 50-100 ml na 10 l postřikové kapaliny

Košťálovité
2 týdny po vysázení

30-50 ml / 4 l / 100 m
2

3-5
od vývinu hlávek, každých 2 týdny

Kořenová, cibulová
zelenina aj.

2-3 týdny od vzklíčení, každých 10-14 dnů 20-40 ml / 4 l / 100 m2 2-3

Okrasné rostliny ve fázích intenzivního růstu 10-20 ml / 4 l / 100 m2 1-3

Zemědě lské kultury ve fázích intenzivního růstu, každých 10-14 dnů 10-30 ml / 4 l / 100 m2 2-3

Fertigace
2-10 ml hnojiva na 10 l postřikové kapaliny. Dávky je vhodné přizpůsobit požadavkům plodiny a obsahu vápna v

hnojivě.

Zálivka
50-100 ml hnojiva na 10 l postřikové kapaliny. Dávky je vhodné přizpůsobit požadavkům plodiny a obsahu vápna v
zemině.

HNOJIVO ES
TYP: roztok dusičnanu vápenatého N (Ca; Mg) 8,0 (13,9; 2,5) s bórom, meďou, železom, mangánom, molibdénom, zinkom.

OBSAH (% m/m)
Celkový dusík 8,0; 8,0; Oxid vápenatý 13,9; Oxid horečnatý

2,5; Bór 0,020; Meď rozpustná 0,030; ; Železo
rozpustné
0,020 ; Mangán 0,010 Molybdén

0,001;
Zinok 0,030
Stabilita chelátovej frakcie – pH 3-7.

(N) Dusík dusičnanový(NO ) rozpustný vo vode(CaO) rozpustný

vo vode  (MgO) rozpustný vo vode(B) vo vode(Cu) v cheláte s EDTA 0,030
vo vode (Fe)

v cheláte s EDTA 0,020 rozpustný vo vode (Mn) v cheláte s EDTA 0,010; rozpustný vo vode
(Mo)

rozpustný vo vode (Zn) v cheláte s EDTA0,030

Hnojivo ďalej obsahuje organické kyseliny, podporujúce lepší príjem mikroprvkov.
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Vápenaté listové a pôdne hnojivo vápníku s dusíkom, horčíkom a mikroprvkami
Aplikovaný na listy je najúčinnejším zdrojom vápniku pre rastliny a ovocie, pretože tento prvok sa slabo

premiestňuje z koreňového systému.
Má preventívne účinky proti fyziologickým chorobám

škvrnitosť, suchá hniloba koncov, hnednutie šupky, hnednutie okrajov listov, múčnatenie, rozpad

. Bezchlórové koncentrované hnojivo
chelátovanými EDTA.

Zlepšuje skladovacie podmienky, sviežosť a zafarbenie plodín a zvyšuje odolnosť rastlín proti
infekciám hubovitých chorôb. a poškodeniu ovocia spôsobeným deficitom
vápníka ako: a ďalšie.

Plodina Termíny postrekov Dávkovanie Počet
postrikov

Jabloň

od fázy lieskového orechu, každých 10-14 dní do 2
týždňov, pred zberom

30-80 ml / 10 l / 100 m2 3-6

Počet postrekov je vhodné prispôsobyť požiadavkám odrody a predvídanému obdobiu skladovania. Nižšie dávky
hnojenia používať v ranných fázach rastu stromov, vyššie neskôr.

Ostatné ovocné

stromy
od vývinu plodov, každých 7-10 dní 30-50 ml / 10 l / 100 m

2
3-4

Jahoda a ovocné
kríky

od konca kvitnutia, každých 7-10 dní 30-40 ml / 4 l / 100 m2 3

Paradjka, paprika,
uhorka

2-3 týždne po vysadení
10-30 ml / 4 l / 100 m

2
3-5

od vývinu plodov, každých 5-10 dní

v pareniskách: 50-100 ml na 10 l postrekovej kvapaliny

Hlúbovité
2 týždne po vysadení

30-50 ml / 4 l / 100 m
2

3-5
od vývinu hlávok, každé 2 týždne

Kořeňová, cibuľová
zelenina ai.

2-3 týždne od vzklíčenia, každých 10-14 dní 20-40 ml / 4 l / 100 m2 2-3

Okrasné rastliny vo fázach intenzívneho rastu 10-20 ml / 4 l / 100 m2 1-3

Poľnohosp. kultúry ve fázach intenzívneho rastu, každých 10-14 dní 10-30 ml / 4 l / 100 m2 2-3

Fertigácia
2-10 ml hnojiva na 10 l postrekovej kvapaliny. Dávky je vhodné prispôsobyť požiadavkám plodiny a obsahu vápna

v hnojive.

Zálievka
50-100 ml hnojiva na 10 l postrekovej kvapaliny. Dávky je vhodné prispôsobyť požiadavkám plodiny a obsahu
vápna v zemine.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PREAPLIKÁCIU:
Aplikujte ráno alebo večer pri max. teplote 25°C, min. teplota postrekovej kvapaliny 10°C.

Pre jednotlivé registrované plodiny (viď. Tabuľka) postačí aplikovať v
uvedených termínoch.

Pri vyšších teplotách vzduchu (hlavne okolo
poludnia pri teplých dňoch) by mohlo dôjsť k popáleniu rastlín.

Je prípustné menšie množstvo usadeniny v obale, dodržujte skladovacie podmienky. V prípade zmiešania
hnojiva s iným prostriedkom spravte najskôr skúšku a skontrolujte reakciu rastliny.

PRÍPRAVAPOSTREKOVEJ KVAPALINY:
Priamo pred postrekom (zálievkou) naplňte nádobu vodou do 2/3 objemu, potom postupne pridávajte hnojivo Harmonie Vápnik a
miešajte. Doplňte vodou do stanoveného objemu a všetko premiešajte. Spravte postrek (zálievku) a miešajte. Doplňte vodou do
stanoveného objemu a všetko premiešajte. Spravte postrek (zálievku).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:
Dodržujte pokyny pre používanie. Uchovávajte v pôvodnom uzavretom obale a mimo dosah detí. Pri požití okamžite vyhľadajte
lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Zabráňte uvolneniu do
životného prostredia. Hnojivo ani jeho zostatky nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových vôd. Chráňte pred mrazom.

VÝROBCA:

BALÍADODÁVAPRE ČR a SR:AgroBio Opava, s.r.o.,Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660,

EKOPLON SA Grabki Duże 82 28-225 Szydłów, POLSKO, Tel. +48 41 35-45-169, e-mail: ekoplon@ekoplon.pl,
www.ekoplon.pl

www.agrobio.cz

Distribútor v SR:AgroBio Opava SK, s.r.o., ul. Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
Dátum výroby a číslo šarže: uvedené na obale


