
                                                                                                                          Etiketa

FANTAZIE Univerzální
kapalné minerální hnojivo

Dodává: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov č. p. 192, 747 33 Oldřišov
Vyrábí:  DURST VJV s.r.o., 1. máje 553/32, 747 23 Bolatice

Číslo rozhodnutí o registraci: 3708

Chemické a fyzikální vlastnosti:

vlastnost:  hodnota:
Celkový dusík jako N v % 3,0

z toho dusičnanový dusík jako N v % 1,2
amonný jako N v % 0,8
močovinový jako N v % 1,0

Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 2,3
Draslík vodorozpustný jako K2O v % 2,5
Hořčík jako MgO v % 0,3
Bór jako B v % 0,01
Měď jako Cu v % 0,002
Molybden jako Mo v % 0,003
Mangan jako Mn v % 0,01
Zinek jako Zn v % 0,01
hodnota pH od 4,0 do 5,5

Dále obsahuje: huminové látky jako sodné soli huminových a fulvových kyselin, další stopový prvek Fe, 
stimulační a protistresové látky TRISOL a stopová množství Co, I, Ag.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg ): kadmium 1; olovo 10; rtuť 1,0; 
arsen 10; chrom 50.

Rozsah a způsob použití
Je určeno pro všechny kvetoucí a zelené pokojové rostliny (např. dracény, fialky, fíkusy, fuchsie, palmy, 
atd.). Aplikuje se do každé zálivky v 2% koncentraci (20 ml hnojiva / 1 l vody), nebo postřikem na list v 
10% koncentraci (40 ml hnojiva / 0,4 l vody / 10 m2). Před použitím protřepejte. Případný kal není na 
závadu.
Pozn.: Obvykle se výživa aplikuje 1x týdně.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S2/13). Nejezte, nepijte a nekuřte při 
používání (S20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 
a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S27). Používejte 
vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej (S36/37/39).

Podmínky skladování
Skladujte v původních obalech v místnostech chráněných proti vnějším povětrnostním vlivům při 
teplotách 5-29 0C. Případné zbytky hnojiva v ředění 1:2000 použijte k zálivce. Likvidace obalů -
vyprázdněné obaly vypláchněte a odevzdejte do organizovaného sběru. Obaly nespalujte.

Hnojivo se dodává balené.
Objem náplně:
Doba použitelnosti: 5 let od data výroby při skladování v původních obalech.
Datum výroby a číslo výrobní šarže: uvedeny na obalu            




