
Alga95
ALGA 95 je organické hnojivo, které je získáváno z mořských řas Ascophyllum nodosum. Tento rozpustný 
práškový mikrogranulát obsahuje vysoký obsah živiny draslíku a široké spektrum růstově stimulačních látek. 

ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ: Hnojivo se používá k mimokořenové výživě rostlin (postřikem na list). Lze jej 
však použít i ve formě zálivky ke kořenům. Je ideální volbou především pro rostliny náročné na draslík (réva 
vinná, ovocné dřeviny, plodová zelenina, kvetoucí rostliny) a pro odrůdy a místa, kde se často vyskytuje stres.

APLIKACE: Aplikační dávky by měly být přizpůsobeny růstové fázi rostlin. Aplikujte rosením a zajistěte 
dokonalé pokrytí listů aplikační kapalinou. Půdní ošetření může probíhat v kombinaci s listovými hnojivy vždy 
za použití ochranných oděvů. Přípravek může být aplikován také závlahovými systémy, kapkovou závlahou, 
rozprašovači, zmlžovači. 

DÁVKOVÁNÍ: Dávku volíme s ohledem na rostlinný druh a jeho výživové nároky. Při použití maximální dávky 
na hektar doporučujeme provedení aplikace 6x ročně. Uvedené dávky jsou pouze doporučené, důležité je 
přihlédnout k aktuálnímu stavu:

• Réva vinná, polní plodiny, drobné ovoce 0,75-1 kg na 1 ha a 1 000 l vody postřikem na list
• Plodová zelenina 0,75-1 kg na 1 ha a 1 000 l vody (7,5-10 g na 10 l) zálivkou
• Listová zelenina 0,5 kg na 1 ha a 1 000 l vody (5 g na 10 l) zálivkou

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY: Naplňte postřikovač polovinou požadovaného množství vody. Začněte 
míchat a pomalu přidávejte požadované množství přípravku. Vzniklý roztok by měl být aplikován během 24 h. 

DOPORUČENÍ K APLIKACI: Vyhněte se extrémně vysokým denním teplotám nebo silnému slunečnímu 
záření během aplikace.   

MÍSITELNOST: Přípravek je mísitelný s většinou insekticidů, fungicidů a hnojiv. Před přípravou postřikové 
kapaliny doporučujeme stanovit orientační zkoušku mísitelnosti konkrétních přípravků pomocí testu s men-
ším množstvím přípravků. Zamezte mísení přípravku s velmi kyselými chemikáliemi nebo hnojivy, které jsou 
bohaté na vápník. Hrozí riziko tvorby sraženin. 

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ: Skladujte na suchém místě a zajistěte bezpečnou likvidaci obalů. 

UPOZORNĚNÍ: Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Zamezte vdechování prachu/
dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový 
štít. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Způsob likvidace obalů: Obaly doporučujeme předat organizovaného sběru druhotných surovin. Minimální 
doba použitelnosti: 1 rok od data výroby při skladování v původních obalech 

Velikost balení:  500 g  výrobek se dodává balený.

Datum výroby:                                Evidenční číslo vzájemného uznání: V456

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.

Výrobce: BioAtlantis Ltd., Clash Industrial Estate
Tralee, Co. Kerry, Ireland

Dovozce: BS vinařské potřeby, s.r.o.
Žižkovská 1230, Velké Bílovice, 691 02
www.vinarskeptoreby.cz
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