CAMPOFORT® Fortestim-alfa

CZ

CAMPOFORT® Fortestim-beta

CZ

CAMPOFORT® Fortestim-gama

HNOJIVO ES

HNOJIVO ES

HNOJIVO ES

Kapalné dusíkaté hnojivo N (Mg, S), 15 (5-4) se zinkem, Zn

Kapalné dusíkaté hnojivo N (Mg, S), 15 (5-4) se bórem, B

Kapalné NPK hnojivo 12-3-3

15,0 % (v/v) N amidický
5,0 % (v/v) MgO
4,0 % (v/v) S
0,5 % (v/v) Zn

vodorozpustný amidický dusík
vodorozpustný oxid hořečnatý
vodorozpustná síra
vodorozpustný zinek v chelátu s EDTA

194 g/l
64 g/l
51 g/l
7 g/l

15,0 % (v/v) N amidický
194 g/l
vodorozpustný amidický dusík
5,0 % (v/v) MgO
64 g/l
vodorozpustný oxid hořečnatý
vodorozpustná síra
4,0 % (v/v) S
51 g/l
vodorozpustný bór v komplexu s monoetanolaminem 13 g/l
1,0 % (v/v) B

12,0 % (v/v) N amidický
3,0 % (v/v) P2O5
3,0 % (v/v) K2O

CZ

vodorozpustný amidický dusík
vodorozpustný oxid fosforečný
vodorozpustný oxid draselný

156 g/l
36 g/l
36 g/l

Výrobce: AGRA GROUP a.s.,

Výrobce: AGRA GROUP a.s.,

Výrobce: AGRA GROUP a.s.,

Tovární 9, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic
Obsah balení: 27,3 kg • 819 kg • 1274 kg (tj. 21 litrů • 630 litrů • 980 litrů)
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Tovární 9, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic
Obsah balení: 27,3 kg • 819 kg • 1274 kg (tj. 21 litrů • 630 litrů • 980 litrů)

Podmínky skladování: Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dětí a
v původních obalech. Doba použitelnosti: 36 měsíců od dodávky hnojiva při
dodržení podmínek skladování. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v hranici -25 ÷ +30oC. Maximální množství
vrstev při skladování: kanystry 21 dm3 - 3 vrstvy • kontejner 1 m3 - 2 vrstvy.
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Podmínky skladování: Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dětí a
v původních obalech. Doba použitelnosti: 36 měsíců od dodávky hnojiva při
dodržení podmínek skladování. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v hranici -25 ÷ +30oC. Maximální množství
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Listové hnojivo CAMPOFORT® Fortestim-alfa se zvýšeným
stimulačním účinkem je určeno pro časnou jarní aplikaci do ozimé pšenice,
ozimého ječmene, žite a tritikale a pro první jarní aplikaci do pšenice jarní,
ječmene jarního, kukuřice a prosa setého.
Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin.

Listové hnojivo CAMPOFORT® Fortestim-beta se zvýšeným
stimulačním účinkem je určeno pro časnou jarní aplikaci v řepce ozimé
a pro první jarní aplikaci v řepce jarní, cukrovce, slunečnici,
brukvovité zelenině, máku, jetelovinách a luskovinách.
Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin.

Listové hnojivo CAMPOFORT® Fortestim-gama se zvýšeným
stimulačním účinkem je určeno pro první aplikaci do brambor,
jarního ječmene, krmné mrkve a některých zelenin.
Hnojivo má výrazný biostimulační a protistresový účinek.
Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin.

Rozsah a způsob použití: Hektarová dávka: 9,1 kg / ha (tj. 7 litrů / ha)
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Při aplikaci dbáme těchto zásad:
1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách;
nejlepší je ranní (po sejití rosy) nebo pozdně odpolední aplikace,
postřik před deštěm nebo za deště není účinný.
3. Nestříkáme porosty fyziologicky či mechanicky poškozené
nebo silně napadené chorobami a škůdci.
4. Nestříkáme porosty přehnojené dusíkem.
5. Na půdách s nízkou úrodností se účinek mimokořenové výživy
rostlin nemůže dostatečně projevit.
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5. Na půdách s nízkou úrodností se účinek mimokořenové výživy
rostlin nemůže dostatečně projevit.

Doporučené aplikace listového hnojiva CAMPOFORT® Fortestim-alfa
Plodina

pšenice, tritikale, ječmen, žito
kukuřice
chmel

Vývojová fáze
BBCh (BBA)

21 - 25
13 - 17
26 - 39

kombinace
s

hektarová dávka hnojiva
/ optim. množství vody

herbicidy, fungicidy, insekticidy 9,1 kg (7 litrů) CF / 120 litrů až 300 litrů
9,1 kg (7 litrů) CF / 150 litrů až 300 litrů
herbicidy, insekticidy
9,1 kg (7 litrů) CF / 1500 litrů až 2000 litrů
herbicidy, insekticidy

Obsah rizikových prvků v hnojivu
nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb.
(Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Doporučené aplikace listového hnojiva CAMPOFORT® Fortestim-beta
Plodina

řekpa oz., slunečnice, luskoviny
řepka jar., hořč., zelen., vin. réva, mák
ovoce, sója
řepa

Vývojová fáze
BBCh (BBA)

kombinace
s

12 - 31 herbicidy, insekticidy
14 - 19
21 - 31 herbicidy, fungicidy, insekticidy
22 - 25 herbicidy, fungicidy, insekticidy

hektarová dávka hnojiva
/ optim. množství vody

9,1 kg (7 litrů) CF / 120 litrů až 300 litrů
9,1 kg (7 litrů) CF / 200 litrů až 1000 litrů
9,1 kg (7 litrů) CF / 200 litrů až 600 litrů
9,1 kg (7 litrů) CF / 150 litrů až 300 litrů

Obsah rizikových prvků v hnojivu
nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/1000 Sb.
(Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Doporučené aplikace listového hnojiva CAMPOFORT® Fortestim-gama
Plodina

brambory
ječmen

Vývojová fáze
BBCh (BBA)

31 - 41
21 - 25

kombinace
s

herbicidy, fungicidy, insekticidy
herbicidy, fungicidy, insekticidy

hektarová dávka hnojiva
/ optim. množství vody

9,1 kg (7 litrů) CF / 200 litrů až 300 litrů
9,1 kg (7 litrů) CF / 120 litrů až 300 litrů

Obsah rizikových prvků v hnojivu
nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb.
(Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady
osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou
a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.
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První pomoc: Při zasažení očí: okamžitě důkladně vypláchněte
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První pomoc: Při zasažení očí: okamžitě důkladně vypláchněte

vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.
Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody,
později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou
a mýdlem, odložit zasažený oděv. Ve všech těžších případech, při požití
nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.
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Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody,
později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou
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