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PowerOf-K 
Bez chloridů/ Nízký index soli/ Ihned dostupný draslík / Zlepšení stresové tolerance 

  
 

 
PŮSOBENÍ HNOJIVA: PowerOf-K obsahuje draslík se stopovými živinami. Hnojivo PowerOf-K je velmi 
účinné listové hnojivo, které reguluje nedostatečnou výživu draslíkem, borem a molybdenem. 
Draselné hnojivo s mikroživinami ovlivňuje velikost listové plochy, a tím i průběh fotosyntetických 
procesů v rostlinách a zrání plodů, protože ovlivňuje metabolismus cukrů. PowerOf-K také ovlivňuje 
metabolismus dusíku a produkci bílkovin v rostlinách. Vysoký obsah draslíku v hnojivu aktivuje různé 
enzymy a také koordinuje osmotický tlak v buňkách, a tím pozitivně ovlivňuje vodní režim samotné 
rostliny, stejně jako lepší zrání rostlinné tkáně, což vede ke zvýšení odolnosti rostliny proti mrazu. 
Draselné hnojivo PowerOf-K také aktivuje odolnost rostlin. 
 

NÁVOD NA POUŽITÍ HNOJIVA: 

Plodina 
 

Aplikace Intervaly a doporučení 

Obiloviny 5-20 l/ha 
500-1000l vody/ha 

Aplikujte na první vzniklé listy nebo před květem. Opakovat 
po opylení a následně po 14 až 21 dnech. 

Vinna réva 5-15 l/ha 
500-1000 l vody/ha 

Aplikujte na první výhonky na podporu růstu. Následně 
těsně před květem a opět po květu, kdy je potřebný dusík. 

Ovocné sady 
 

5-20 l/ha 
500-1000 l vody/ha 

 

Aplikujte poprvé ve fázi zelené špičky nebo růžového 
poupěte těsně před rozkvětem. Aplikujte v 30 denních 
intervalech až do sklizně pro lepší růst a zrání plodu. 

Zahradnictví 5-20 l/ha 
500-1000 l vody/ha 

Aplikujte po přesazení, přejímce nebo po vytvoření druhého 
fázového listu. Používejte postupně podle potřeby v 7-
14denních intervalech. 

Trávy a paseky 2-15 l/ha 
500-1000 l vody/ha 

Aplikujte na jaře na dobrý růst, pak v měsíčních intervalech 
a opět po sklizni. 

Květy 1 l/ha 
200-500 l vody/ha 

Aplikace každé 2 týdny, nebo podle potřeby. 

HNOJIVO ES 
Typ hnojiva: E.2.3   
Deklarovaný obsah: 

Vlastnost Hodnota 

Vodorozpustný draslík jako K2O  v % 22,0 

Vodorozpustný bór jako B v % 0,08 

Vodorozpustný molybden  jako Mo v % 0,001 

pH 11,5 -13,8 

 
Čistá hmotnost: 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml a 1 l HDPE lahev; 5, 10 a 20 l HDPE kanystr 
a 1000 l IBC kontejner.   
 
Evidenční číslo: E460 
 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): BioTomal s.r.o., Rúbaň 176, 941 36 Rúbaň 



    Etiketa/příbalový leták 

 
 
Ochranná doba: 0 dní                                     Skladovaní: 3 roky 
Číslo šarže: uvedeno na obalu                       Datum expirace: uvedeno na obalu 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 

          
    Pozor   GHS07    
 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H315 Podráždění kůže. 
 
PRVNÍ POMOC: P305+P351+P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P302+P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při požití: Nevyvolávejte 
zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento štítek. V případě potřeby se poraďte s lékařem. 
Při práci s hnojivem používejte obličejový štít, PVC zástěru, klobouk, gumové rukavice a boty. Po 
dokončení aplikace důkladně omyjte pokožku mýdlem a teplou vodou. Při používání výrobku nejezte, 
nepijte ani nekuřte. 
 
SKLADOVÁNÍ A ZNEŠKODNENÍ ZBYTKŮ:  Uchovávejte v původních obalech v suchých a chladných 
místnostech. Doporučená teplota +10 až +30 ° C. Uchovávejte mimo potravin, nápojů a krmiv. Doba 
použitelnosti je 3 roky od data výroby v původním nepoškozeném obalu. Zbytky postřikové jíchy se 
zředí a vystříkají na ošetřovanou plodinu. Vypláchnuté obaly mohou být likvidovány jako běžný 
odpad. Použité obaly se dále nepoužívají. 
 
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a 
Nařízení komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 
 
Dodatkové informace společností Bioka, s.r.o. jako výrobce: Společnost nepřebírá odpovědnost za 
škody způsobené odlišným použitím či nesprávným skladováním ani nepředvídatelnými klimatickými 
nebo přírodními podmínkami, které nastanou v rozmezí aplikace. 
 
Původ hnojiva: Bioka, s.r.o., Chorvátska 165, 900 81 Šenkvice, Slovensko 
 


