
Etiketa  

Draselné hnojivo Vinasse, organominerální hnojivo 
 

Dodává: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, 74771 Brumovice, IČ: 25853970 
 

Výrobce: Rendapart NV, Wijngaardveld  34-36, 9300 Aalst, Belgie 
 

Číslo rozhodnutí o registraci: 3810 
 

Chemické a fyzikální vlastnosti 

Vlastnost Hodnota 

Vlhkost v % max. 5,0 

Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % 5,0 – 15,0 

Celkový draslík jako K2O ve vysušeném vzorku v % min. 38,0 

Hodnota pH 5,0 – 7,0 
 

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. 

 

Draselné hnojivo Vinasse je organominerální hnojivo, které je velmi bohaté na obsah draslíku. Jedná se o 
hnojivo vyrobené z melasových výpalků (vedlejšího produktu po výrobě cukru a etanolu) s přídavkem 
minerálního draselného hnojiva. Vhodné pro všechny plodiny citlivé na chlor nebo jej podmíněně snášející. 
Hnojivo přispívá ke zvýšení produkce květů a plodů, a dále podporuje zvýšenou trvanlivost plodů po sklizni. 
Draslík také podporuje transport cukrů do všech částí rostliny a zejména ke kořenům. Výsledkem je vyšší a 
lepší výnos. 
 

Rozsah a způsob použití 
 

Hnojivo se aplikuje na povrch půdy rozhozem s následným mírným zapravením do půdy. Používá se ke 
hnojení před výsadbou nebo ke hnojení trvalých kultur na začátku sezóny.  
 

Listová zelenina (salát, špenát, aj.):   20 - 30 g/m2  
Kořenová zelenina (mrkev, celer, ředkvička, ředkev, aj.):   40 g/m2  
Aromatické rostliny (bylinky, aj.): 50 - 80 g/m2  
Plodová zelenina (okurka, paprika, rajče, aj.): 50 - 80 g/m2  
Drobné ovoce (jahody, maliny, angrešt, rybíz, réva vinná, ostružiny, kiwi, aj.): 40 g/m2  
Ovocné dřeviny (jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně, broskvoně, meruňky aj.): 40 g/m2  
Okrasné dřeviny – k tvarování (zimostráz, tis, aj.): 30 - 50 g/m2 Trávníky: 50 - 100 g/m2 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
 
Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci.  
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 ihned kontaktujte 
lékaře. 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 
potravin, chemikálií, krmiv a desinfekčních prostředků. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 

Způsob likvidace obalů: obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. 
 

Hnojivo se dodává balené.       Hmotnost balení: 
 

Doba použitelnosti: 5 let od data výroby 
 

Datum výroby:        Číslo výrobní šarže:  
 
Toto hnojivo je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické 
produkci a označování ekologických produktů. 


