
Etiketa  

Okrasné rostliny, organické 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: 3807 
 

Chemické a fyzikální vlastnosti 

Vlastnost Hodnota 

Vlhkost v % max. 10,0 

Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 45,0 

Celkový dusík jako N ve vysušeném vzorku v % min. 5,0 

Celkový fosfor jako P2O5 v sušině v % min. 4,0 

Celkový draslík jako K2O v sušině v %  min. 10,0 

Celkový hořčík jako MgO v sušině v % min 3,0 

Hodnota pH 6,5 – 8,5 
 

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. 

 
Okrasné rostliny – organické hnojivo je granulované organické hnojivo vyrobené především z kostní 
moučky, péřové moučky, krevní moučky, kakaových slupek a vinassy (melasových výpalků). Zvýšený 
obsahu draslíku působí příznivě na tvorbu květů a jejich počet. Obsahuje hořčík pro svěží zelenou barvu 
okrasných rostlin. Používá se pro venkovní okrasné rostliny jako jsou jiřina, růže, ibišek, klematis aj., 
nebo také během vegetační sezony pro okrasné rostliny jako jsou oleandr, datura (durman), kana aj., 
nebo také na květinové záhony. Hnojivo působí po dobu až 3 měsíců od aplikace. 
 

Rozsah a způsob použití 
Venkovní okrasné rostliny (jiřina, růže, ibišek, klematis aj.), květinové záhony: 100 g/m2 , po aplikaci 
zapracujte do půdy. Aplikujte každé tři měsíce, zapravte do půdy a dobře zavlažte. Ideální počet aplikací 
- 2x za sezonu (březen až duben, srpen až září). 
 

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:  
 


