
Etiketa ze dne 30.03.2020 

 

1 
 

REEF® 
 

 

HNOJIVO ES 
 

Typ hnojiva: E.1.3.3f Měď – roztokové hnojivo 
 

Obsah živin: vodorozpustná měď ve formě trojsytného síranu  80 g/l (5,5%) 

 

Objem balení: 10 l 

Čistá hmotnost: 14,55 kg 

 

Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): UPL Europe Ltd., 14 avenue Manon Cormier, 33530 Bassens, Francie 
 
 

Dodavatel: Arysta LifeScience Czech s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4, tel: 606 675 715 
 

 

Upozornění: Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování. 

 

 

Zvláštní pokyny pro používání: 

REEF je tekuté hnojivo s obsahem mědi ve formě trojsytného síranu formulované jako suspenzní koncentrát určené 

pro použití v zemědělství a zahradnictví. Formulace se zvýšenou perzistencí zlepšuje pokrytí listů a absorbci mědi, 

která příznivě působí na stabilitu chlorofylu.  

 

REEF aplikujte postřikem na list v níže uvedených dávkách a termínech dle jednotlivých plodin. 

 

 

Dávkování a podmínky používání: 

Plodina Dávkování Poznámka 

Cukrovka 5x 5,5 l/ha 200 – 400 l vody/ha; od BBCH 19 do BBCH 89; max 7 dní před sklizní 

Réva vinná 8x 6,0 l/ha 100 – 1000 l vody/ha; od BBCH 09 do BBCH 89; max 7 dní před sklizní 

Zelenina 2x 2,5 - 4,0 l/ha 600 – 1000 l vody/ha 

Jahody 2x 2,5 – 4,0 l/ha 600 – 1000 l vody/ha 

Brambory 2 – 3x 4,0 l/ha 200 – 400 l vody/ha 

Jádroviny, 

peckoviny 

6,0 – 10,0 l/ha 500 – 750 l vody/ha; po sklizni, po opadu listů 

Chmel 4x 5,0 l/ha 500 – 2000 l vody/ha 

Obiloviny  

ozimé a jarní 

2x 2,0 – 3,0 l/ha 200 – 400 l vody/ha; od BBCH 12 do BBCH 32 

Řepka 4,0 l/ha 200 – 400 l vody/ha; do BBCH 39 

Luskoviny 2,0 – 4,0 l/ha 200 – 400 l vody/ha 

 

Neaplikujte za mrazu a deště ani vlhka, při vysokých teplotách a zvýšeném slunečním svitu. 

 

Aplikaci na nové odrůdy a kultivary doporučujeme předem vyzkoušet na malé ploše. 

 

Nesmí být překročena maximální aplikační dávka 4 kg Cu/ha/rok na stejném pozemku ani při použití jiných 

přípravků a hnojiv na bázi mědi. 

 

 

Pokyny pro skladování a manipulaci: 

Skladování: 

Skladujte v originálních a dobře uzavřených obalech při teplotách + 5 °C až +40 °C. Chraňte před mrazem, vlhkostí 

a přímým slunečním svitem. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv v suchých, čistých a větratelných 

skladech v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla a otevřeného ohně.  

Prázdné obaly nepoužívejte k jiným účelům. Prázdné obaly vypláchněte, znehodnoťte a předejte do separovaného 

sběru k recyklaci. NEZNEČIŠŤUJTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁZDNÝMI OBALY. 
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Příprava aplikační kapaliny: 

Nádrž postřikovače naplňte vodou do poloviny až dvou třetin požadovaného objemu a zapněte míchací zařízení. 

Přidejte odměřené množství hnojiva (před použití obsah balení dobře protřepejte) a doplňte vodou na požadovaný 

objem. Míchací zařízení nechte po celou dobu přípravy a aplikace.  

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Při manipulaci a práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky: ochranné rukavice, ochranné brýle, 

pracovní oděv a zástěru při přípravě aplikační kapaliny, vhodnou pracovní obuv. Po skončení práce si řádně umyjte 

ruce vodou a mýdlem. Po ruční aplikaci se osprchujte. Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku 

nepoužívejte kontaktní čočky. 

 

 

První pomoc: 

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře a poskytněte mu informace z této 

etikety/štítku nebo příbalového letáku. 

Při nadýchání přeruště práci a přejděte mimo ošetřovanou oblast. 

Při zasažení kůže odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte teplou vodou a mýdlem, následně 

dobře opláchněte. 

Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vlahé čisté vody a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li 

nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Kontakní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat. 

Při náhodném požití vypláchněte ústa vodou. Nevyvolávejte zvracení.  

Postup první pomoci (i eventuální následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: 

Telefon nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 
 

Doba použitelnosti: při skladování v originálních neporušených obalech a dodržení podmínek skladování 3 roky 
od data výroby 
Číslo šarže: uvedeno na obalu      
Datum výroby: uvedeno na obalu 
 
 

Označení: 
 
 
 

 

 

 

VAROVÁNÍ 

H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a exponované části kůže. 

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 

P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. 

P391 Uniklý produkt seberte. 

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 

 

Neznečišťujte vody hnojivem nebo jeho obalem.  (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte 

kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. 

Před použitím si přečtěte návod k použití. 


