
   
 
 

 
  
 

OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTOK 
Obsah rizikových prvkov nepresahuje zákonom stanovené  limity v  
mg/kg pre hnojivá platné v SR. 
Hnojivo registrované v Španielsku pod kráľovským dekrétom č. 506/2013 
Vzájomne uznané hnojivo pod evidenčným číslom:  
 
UPOZORNENIE: 
Pred použitím si ako prvý pozorne prečítajte etiketu. 
Po zriedení vodou aplikujte, neskladujte. Nevystavujte vysokým teplotám, 
chráňte pred slnečným žiarením. Hnojivo skladujte pri teplote 5 až 35 °C 
Nemiešajte s výrobkami s vysokým obsahom síry alebo medi a minerálnych 
olejov. Je možné miešať s väčšinou obvykle používaných prípravkov. Vždy sa 
odporúča vykonať predchádzajúcu skúšku miešateľnosti. V prípade 
pochybností sa obráťte na výrobcu alebo na svojho distribútora. Ručíme za 
prípravky v ich originálnom balení. 
 
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: 
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne 
podráždenie očí. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H400 Veľmi toxický pre vodné 
organizmy. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P261 
Zabráňte vdychovaniu pár. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
P280 Používajte ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare, 
tvárový štít. P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným 
použitím vyperte. P391 Uniknutý produkt zoberte. P501 Odstráňte obsah/obal 
v súlade s miestnymi predpismi. Obsahuje: pentahydrát síranu meďnatého.  
Národné Toxikologické Informačné Centrum (NTIC) 24 - hodinová 
konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 5477 4166 
 
 

                                                                   
 
 

       
      Datum výroby:  
      Doba použitelnosti:  
      Číslo šarže: ******** 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

HNOJIVO NA BÁZE MEDI 
 
 

Tekuté hnojivo pre foliárnu aplikáciu a zálievku 
 
 

Obsah balenia: 1 L  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obsah živín  

Meď (Cu) 6,5 % 
pH 2,5 Controlphyt Cu je odporúčaný na korekciu a preventívne zabránenie 

deficitu medi vo všetkých poľnohospodárskych plodinách. Meď 
obsiahnutá v produkte má  veľkú asimilačnú schopnosť a zvyšuje príjem 
a presun medi v rastlinách. Zlepšuje zdravotný stav a vitalitu rastlín. 
 
Meď pomáha aktivovať v rastlinách mnoho enzýmov, podieľa sa na 
metabolizme proteínov a cukrov a zúčastňuje sa biochemických 
procesov pri fixácii vzdušného dusíka. 
 
DÁVKOVANIE: 
Foliárna aplikácia:  

• 0,2 - 0,5 % koncentrácia 
• 0,5 – 2,0 l/ha 

Aplikácia zálievkou: 3 – 5 l/ha 
 
 
Výhody používania Controlphyt Cu: 
 

• Upravuje prejavy nedostatku medi v rastlinách. 
• Zdravšie a silnejšie rastliny. 
• Aktivátor enzymatického systému. 
• Posilňuje odolnosť rastlín. 
• Vhodné na použitie v ekologickom poľnohospodárstve. 
• Prípravok umocňuje účinok pesticídov a tak znižuje ich 

dávkovanie. 
• Vytvára zmáčací efekt. 
• Nespôsobuje škvrny na listoch ani na plodoch. 

Výrobca: 
AgriTecno Fertilizantes S.L. 
Paseo de Ruzafa 20, 1 - 4º, 46002, Valencia (SPAIN) 
(+34) 963 391 184 I contact-us@agritecno.es I www.agritecno.es 

DISTRIBÚTOR 
ORGANIX, s.r.o.  
Rastislavova 1067/323 
951 41 Lužianky 
e-mail: info@organix.sk 
www.organix.sk 
 

Pozor 
 

UFI: GF00-E0FR-C00M-4YS2 


