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Humát Neutrálny

Návod k použítí pomocný rostlinný přípravek

Koncentrát

Výrobce :
Balí a dodává:
Číslo rozhodnutí o registraci: 3825

PLANTA MEDICA, a.s.,V Jámě 1371/8, 110 00 Praha 1
AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov č.p. 192, 747 33 Oldřišov

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost: hodnota:

min. 7,0
6,5 7

sušina v %
hodnota pH – ,5

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,
arsen 10, chrom 50

Humát neutrální je vodný roztok získaný řízeným procesem vodné extrakce ze suché tříděné černé rašeliny s
vysokým obsahem huminových látek. Tento kapalný přípravek je určen pro všechny rostliny, s výjimkou rostlin
kyselomilných (rododendrony, azalky, vřesy, hortenzie, borůvky, apod.). Je určen k aplikacím s cílem zlepšení
růstu rostlin, zvýšení výnosu a k ochraně proti stresům rostlin.

Rozsah a způsob použití:

Přípravek je určen pro všechny typy rostlin kromě kyselomilných rostlin (rododendrony, azalky, vřesy, hortenzie,
borůvky, apod.)

Dávkování:

Před použitím koncentrát protřepeme.
Humát neutrální se používá k namáčení semen před výsadbou, k namáčení kořenů rostlin před výsadbou, k
zálivce nebo postřiku na list v době plné vegetace.

- namáčení kořenů před výsadbou - 2 ml / 1 l vody (2-3 hodiny) - aplikace zálivkou nebo postřikem během
plné vegetace (1x za 14 dnů) – 2 ml / 1 l vody

- namáčení kořenů před výsadbou - 20 ml / 10 l vody (2-3 hodiny)
- postřik na list – do doby kvetení – 20 ml / 10 l vody

- namáčení semen, moření sadby a stroužků (např. česnek) – 2 ml / 1 l vody (2-3 hodiny) - aplikace zálivkou
nebo postřikem během plné vegetace (2-3x) – 2 ml / 1 l vody

Okrasné rostliny, okrasné dřeviny

Ovocné stromy a keře, réva vinná

Réva vinná
Zelenina

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Je potřeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, nepijte a
nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži
ošetřete regeneračním krémem.

První pomoc:

Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody.
Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi 0,5 l vody.
Při potřísnění pokožky omyjte vodou a mýdlem.
Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.

Podmínky skladování:

Balený výrobek skladujte v původních obalech chráněný před klimatickými vlivy. Teplota nesmí přesáhnout
+30°C. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Výrobek se dodává balený.
Způsob likvidace obalů:
Doba použitelnosti:
Datum výroby a číslo šarže:

Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin.
2 roky od data výroby.

uvedeno na primárním obalu

Návod k použitiu pomocný rastlinný prípravok

Výrobce :
Balí a dodává:
Registrované v ČR: Číslo registrácie:

PLANTA MEDICA, a.s.,V Jámě 1371/8, 110 00 Praha 1
AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov č.p. 192, 747 33 Oldřišov

3825

Chemické a fyzikálne vlastnosti:
vlastnosť:                                     hodnota:
sušina v % min.                           7,0
hodnota pH                                  6,5 – 7,5

Obsah rizikových látok (obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR): kadmium 1, olovo 10,
ortuť 1, arzén 10, chróm 50

Humát neutrálny je vodný roztok získaný riadeným procesom vodnej extrakcie zo suchej triedenej čiernej
rašeliny s vysokým obsahom huminových látok. Tento kvapalný prípravok je určený pre všetky rastliny, s
výnimkou rastlín kyslomilných (rododendrony, azalky, vresy, hortenzie, čučoriedky, apod.). Je určený pre
zlepšenie rastu, zvýšenie výnosu a odstránenie stresových záťaží rastlín.

Rozsah a spôsob použitia:
Prípravok je určený pre všetky typy rastlín, okrem  kyslomilných (rododendrony, azalky, vresy, hortenzie,
čučoriedky, apod.)

Dávkovanie:
Pred použitím prípravok pretrepte.
Humát neutrálny sa používa k namáčaniu semien pred výsadbou, k namáčaniu koreňov rastlín pred
výsadbou, k zálievke alebo postreku na list v období plnej vegetácie.

- namáčanie koreňov pred výsadbou - 2 ml / 1 l vody (2-3 hodiny)
- aplikácia zálievkou alebo postrekom v priebehu plnej vegetácie (1x za 14 dní) – 2 ml / 1 l vody

- namáčanie koreňov pred výsadbou - 20 ml / 10 l vody (2-3
hodiny)

- postrek na list – do doby kvitnutia – 20 ml / 10 l vody

- namáčanie semien, morenie sadby a strúčkov (napr. cesnak) – 2 ml / 1 l vody (2-3 hodiny)
- aplikácia zálievkou alebo postrekom v priebehu plnej vegetácie (2-3x) – 2 ml / 1 l vody

Okrasné rastliny, okrasné dreviny

Ovocné stromy a kríky, vinič hroznorodý

inič hroznorodýV

Zelenina

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite. Pri práci dodržujte základné pravidlá osobnej hygieny a používajte
ochranné rukavice. Po práci umyte ruky vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom.

Prvá pomoc:
Pri zasiahnutí očí rýchle a dôkladne vypláchnuť prúdom čistej vody.
P
Pri postriekaní pokožky umyť vodou a mydlom.

ri náhodnom požití vypláchnite ústa a vypite min. 0,5 litra vody.

V závažnejších prípadoch, hlavne pri alergických reakciách, vyhľadať lekársku pomoc.

Skladovanie:
Balený výrobok skladujte v pôvodných obaloch chránený pred klimatickými vplyvmi. Teplota nesmie
presiahnuť +30 ° C. Uchovávajte mimo dosahu detí a oddelene od potravín, nápojov a krmív.

Koncentrát

Výrobok sa dodáva balený.
Spôsob likvidácie obalu:
Doba použiteľnosti:
Číslo šarže a dátum výroby:

obaly odporúčame odovzdať do organizovaného zberu druhotných surovín.
2 roky od dátumu výroby

uvedené na primárnom obale

Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
Prípravok sa nesmie používať k iným účelom a v inom rozsahu, len ako je uvedené v tomto návode k použitiu.

CZ SK



AgroBio Opava

Přírodní produkty  - řada KOUZLO PŘIRODY

ACM CANELA

Humát kyselý
Humát neutrální

RAJČATA koncentrát

ZELENÉ POKOJOVÉ ROSTLINY

Extrakt ze skořicového oleje zvyšující obranyschopnost rostlin (zelenina, okrasné rostliny, dřeviny,
aj.)  vůči stresu, zlepšuje vitalitu rostlin. Na základě provedených zkoušek ve dvou akreditovaných
pracovištích v ČR
Je vhodný také pro péči o rostliny v ekologickém zemědělstvím.

Dávkování:
Postřik: 1 ml / 1 l vody
Zálivka: 6-8 ml / 1 l vody

Balení: 15 ml, 40 ml

Vodní roztok ze suché tříděné černé rašeliny s vysokým obsahem huminových látek. Jsou vhodné pro
všechny rostliny:
- milující kyselé pH prostředí -
- milující neutrální pH prostředí (většina rostlin) -
Svými účinky podporuje přirozený růst rostlin. Rychle rostliny regeneruje a podporuje zvýšenou tvorbu
květů, plodů, krásných zelených a lesklých listů. Velmi cenný pomocník také v době zhoršené kondice
rostlin (zvadlé listy, přeschlá nebo přemočená rostlina, rostlina napadená škůdci, apod.). Jejich pozitivní
účinky na rostlinu jsou viditelné během krátké doby.

Dávkování:
Postřik, zálivka: 2 ml / 1 l vody

Balení: 100 ml, 250 ml

Bylinný extrakt z převahou šalvěje, působí jako. růstový aktivátor s výživou. Svým působením podporuje
zdraví rostlin, podporuje růst a tvorbu plodů rajčat. Obsažená bylinka šalvěj je známá svými
antibakteriálními a antiseptickými účinky, tzn. zvyšuje u rostliny obranyschopnost. V případě napadení
plísní nebo padlí podporuje šalvěj v rostlině zastavení, omezení choroby.

Dávkování:
Postřik, zálivka: 2-3 ml / 1 l vody

Balení: 50 ml

Přírodní růstový aktivátor s výživou. Obsahuje směsný bylinný extrakt z převahou přesličky a
levandule. Podporuje růst, vitalitu, sytě zelenou barvu rostlin, lesk listů a také zdraví rostlin.
Je vhodný pro všechny pokojové rostliny okrasné listem.
Obsažená přeslička je všeobecně známá svými antibakteriálními účinky (podporuje v rostlině
odolnost nebo omezení vzniku houbových skvrnitostí, rzí apod). Přeslička obsahuje vysoké množství
přírodního chlorofylu, který napomáhá sytě zelené barvě listů rostlin. Obsažená levandule je
všeobecně známá svými odpuzujícími účinky proti škůdcům rostlin (např. mšice, molice).
Velmi vhodná je kombinace s příslušným humátem jak pro zálivku i postřik.

Dávkování:
Postřik, zálivka: 4 ml / 1 l vody

byla prokázána vedlejší účinnost na molice skleníkové, mšice, třásněnky a mšice.

Humát kyselý
Humát neutrální


