EUTROFIT®
EUTROFIT® je kvapalné organické dusíkaté hnojivo. Je to produkt organického
pôvodu vyrobený z krvi zvierat porážaných v bitúnkoch, tepelne upravený v súlade
s Nariadeniami EU a Rady (ES) č. 1069/2099 a Nariadením Komisie 142/2011.
Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku:
Kvapalina tmavo červenej farby. pH: 6-8, Hustota: 1,12
Chemické zloženie:
Dusík spolu: minimálne 3,7 % v organickej forme
Obsahuje železo (Fe): minimálne 600 ppm
Obsah Cl: max 0,8 % hmot.
Obsah močoviny: nenachádza sa
OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTOK
Obsah rizikových prvkov neprekračuje limity podľa Vyhlášky MPSR č. 577/2005 Z. z.
ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA
EUTROFIT® môže byť prednostne používaný spolu s pesticídmi. Aplikuje sa v dávke 400-500
gramov produktu (tj. 0,4–0,5 litra) na 100 litrov vody. Hnojivo sa vyznačuje dobrou kompatibilitou
s meďnatými prípravkami.
EUTROFIT® nepoužívajte v zmesi s prípravkami na ochranu rastlín s kyslou reakciou a
s minerálnymi olejmi.

! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !
Prípravok EUTROFIT® je povolený pre použitie v ekologickom poľnohospodárstve
v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní
ekologických produktov.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

vinič
sója
cukrová repa

DÁVKA
l.ha-1
25 - 30 kg (22-27 l)
15 kg (13 l)
8 kg (7 l)
(spolu 25 kg, 22 l)

pšenica, jačmeň

8 kg (7 l)

kukurica

10 kg (9 l)

APLIKÁCIA
približne 5 ošetrení, dve pred a 3 po kvitnutí
pri výške porastu 15 cm
rozdeliť na 3 ošetrenia po 7 l.ha-1 čo najskôr
ako je to možné (spolu s pesticídnymi
ošetreniami)
v čase klasenia
prvá dávka pri výške rastlín 50 cm,
(ďalšie 3 kg pri aplikácii herbicídu)

HNOJIVÁ

PLODINA
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DÁVKA
APLIKÁCIA
l.ha-1
jabloň, hruška
30 - 35 kg (27-31 l) prvé dve ošetrenia pred, ostatné po kvitnutí
dávku rozdeliť na 3 ošetrenia, prvé pred a druhé
marhuľa, čerešňa,
20 kg (18 l)
po kvitnutí, tretie 20 dní neskôr
broskyňa
melón, rajčiak, paprika
5 kg (4 l)
pre každú plodinu 6-7 ošetrení
fazuľa, hrach
7 kg (6 l)
1 krát pred kvitnutím
rozdeliť na 3-4 ošetrenia spolu s aplikáciou
zemiaky
25 kg (22 l)
meďnatých prípravkov
vodový melón
pred kvitnutím
7 kg (6 l)
chmeľ
5 kg (4 l)
2 ošetrenia pred kvitnutím
cibuľa
pred kvitnutím
7 kg (6 l)

PLODINA

PODMIENKY SKLADOVANIA
Výrobok musí byť skladovaný na chránenom mieste tak, aby nedošlo k zhoršeniu jeho
vlastností, najlepšie v pôvodných obaloch na miestach chránených pred poveternostnými
vplyvmi. Výrobok skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív a uchovávajte mimo dosahu
detí.
Upozornenie
Eurofit nemiešajte s prípravkami s kyslou reakciou a olejmi!!!
Porasty ošetrené EUTROFITOM® sú menej navštevované lesnou a poľnou zverou!

HNOJIVÁ

EUTROFIT®

Balenie: 10 l HDPE kanister
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