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zloženie: vo vode rozpustný oxid fosforečný 16,4 % (p2o5) (240 g .l-1); vo vode rozpustný oxid 
draselný 21,7 % (K2o) (318 g .l-1); vo vode rozpustný bór 0,55 % (B) (8 g .l-1)

rozsah a sPÔsob Použitia

Najlepšie výsledky sa dosiahnu rovnomerným pokrytím plodín aplikáciou s väčším objemom 
postrekovej kvapaliny. Neaplikujte pri vysokých teplotách a silnom slnečnom svite. Ak je to 
možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denné teploty prekračujú 28 °C. Pri aplikácii 
na mladé listy alebo rastliny v strese používajte nižšie dávky a zodpovedajúcim spôsobom znížte 
interval aplikácie. 

ce hnojivo
roztok hnojiva Pk 16-21 s bórom

odPorÚČania Pre aPLikáciu

PLodina
dávka
l .ha-1 aPLikácia

Poľné plodiny
1 - 2 l.ha-1

200 l vody/ha
1 - 2 aplikácie na úplne vyvinutú listovú 

plochu

Zelenina
1 - 2 l.ha-1

500 l vody/ha
1 - 2 aplikácie na úplne vyvinutú listovú 

plochu

ovocné stromy
1 - 2 l.ha-1

200 l vody/ha
1 – 2 aplikácie vo fáze rastu plodov

Vinič hroznorodý
1 - 2 l.ha-1

200 l vody/ha
1 - 2 aplikácie v období tvorby bobúľ

Príprava aplikačnej kvapaliny:
1. Nádrž postrekovača naplňte vodou do polovice požadovaného množstva a spustite miešanie.
2. Pridajte požadované množstvo CIGoFoL® K a doplňte zvyšok vody. Miešanie ponechajte 
neustále zapnuté. Pri kombinovaní s ostatnými komponentmi v nádrži, vždy pridajte CIGoFoL® K 
ako posledný. Presvedčte sa že miešanie je stále zapnuté.
3. Po postreku, postrekovacie zariadenie vyčistite a opláchnite.
Podmienky skladovania: uchovávajte v pôvodnom obale, tesne uzavreté, na bezpečnom mieste 
mimo dosahu detí, zvierat a potravín. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným svitom.

  upozornenie

Výrobca zaručuje, že výrobok zodpovedá chemickému popisu na etikete v prijateľnej tolerancii, 
pokiaľ je uvedený na trh v tesne uzavretom pôvodnom obale. Nenesieme zodpovednosť 
za priame alebo nepriame následky vyplývajúce z nesprávneho skladovania alebo použitia 
v rozpore s predpismi.

novinka v naŠom sortimente!
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Prvá Pomoc:
všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností 
upovedomte lekára a poskytnite mu informácie zo štítku alebo príbalového letáku. V prípade 
potreby možno konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: telefón 
nepretržite: +421 2 54 774 166.

Pri zasiahnutí očí: odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate, súčasne vyplachujte oči 
veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Kontaktné šošovky nemožno znova použiť, treba ich 
zlikvidovať. V prípade príznakov (začervenanie, pálenie), okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri nadýchaní pri aplikácii: Prerušte prácu, zaistite telesný i duševný pokoj. Prejdite mimo 
ošetrovanú oblasť.

Pri zasiahnutí kože: odstráňte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ 
možno teplou vodou s mydlom, pokožku následne dobre opláchnite.
Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou, nevyvolávajte zvracanie.

balenia: 10 l; 
Čistá hmotnosť: 15 kg




