
Etiketa 

 

StimGUARD pH  

ES HNOJIVO, C.2.9 – hnojivo NK-roztokové 
 

živina 
obsah 

(g/l) (% hmot.) 

celkový dusík (N) 65 5,5 

vodorozpustný oxid draselný (K2O) 112 9,5 
 
Čistá hmotnost: 
 
Výrobce: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Česká republika, tel.: 420 383 399 737. 

 

 

Zvláštní pokyny pro používání: 
Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin. 
Používat pouze v případě skutečné potřeby, nepřekračovat doporučené dávkování.  

Doba použitelnosti: minimálně 18 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.  

 

Rozsah a způsob použití: 

Hnojivo StimGUARD pH je určeno k rychlému řešení nedostatku draslíku u polních plodin, ovoce, zeleniny, vinné révy a chmelu. 

Rovněž slouží ke stabilizaci pH postřikové jíchy při kombinaci s přípravky na ochranu rostlin, které vyžadují sníženou hodnotu 

pH. 

 

Při aplikaci dodržujte tyto zásady: 

1. Nepřekračujte doporučenou koncentraci živného roztoku. 

2. Nestříkejte 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. Připravenou postřikovou jíchu za stálého míchání ihned aplikujte až do úplného spotřebování. 

 

Doporučená aplikace 

plodina termín aplikace  doporučená dávka dávka vody 

obilniny* 
od 1. listu do konce 

mléčné zralosti 
BBCH 21 – 77 0,3 – 2 l/ha 120 – 300 l/ha 

kukuřice* 
od 1. listu do konce 

kvetení 
BBCH 11 - 69 0,3 – 2 l/ha 120 – 300 l/ha 

řepka*, hořčice*, mák*, 

slunečnice* 

od 1. listu do dosažení 

plné velikosti semen 
BBCH 11 – 79 0,3 – 2 l/ha 120 – 300 l/ha 

brambory 
1 list až 2 týdny před 

sklizní 
BBCH 11 - 69 0,3 – 2 l/ha 120 – 600 l/ha 

cukrovka 
1 list až 2 týdny před 

sklizní 
BBCH 11 - 49 0,3 – 2 l/ha 120 – 600 l/ha 

luskoviny* 
od 1. listu do dosažení 

plné velikosti lusků 
BBCH 11 - 69 0,3 – 2 l/ha 150 – 300 l/ha 

vinná réva* 
od 1. listu do ukončení 

uzavírání hroznů 
BBCH 11 - 79 0,3 – 2 l/ha 300 – 2000 l/ha 

chmel* 
od 1. listu do konce 

kvetení 
BBCH 11 - 69 0,3 – 2 l/ha 300 – 2000 l/ha 

plodová zelenina* 
od 1. listu do konce 

kvetení 
BBCH 13 - 69 0,3 – 2 l/ha 120 – 600 l/ha 

kořenová zelenina 
1. list až 2 týdny před 

sklizní 
od BBCH 13 0,3 – 2 l/ha 120 – 600 l/ha 

* neaplikujte dávku vyšší než 0,3 l/ha v době kvetení u plodin, u kterých se sklízí zrno, semeno, či plod. 

 



StimGUARD pH snižuje a stabilizuje pH postřikové jíchy – při dávce 0,3 l/ha dosáhneme hodnoty pH vhodné pro aplikaci např. 
pyretroidů, acetamipridu, či glyfosátu. 
 
Listové hnojivo StimGUARD pH je zdrojem rychle účinného dusíku a draslíku v organické vazbě, který významně zasahuje do 
syntézy a transportu sacharidů a do regulace vodního provozu rostliny. Toto je ještě podpořeno v případě společné aplikace 
s hnojivy s obsahem bóru. Dále obsahuje betain, který omezuje stres rostlin a podporuje odolnost rostlin proti nepříznivým 
vlivům vnějšího prostředí. 
 
Při kombinování s dalšími hnojivy a přípravky na ochranu rostlin vždy proveďte zkoušku mísitelnosti. Hnojivo přidávejte jako 
první složku do vody a následně rozmíchejte ostatní složky. Nikdy nevytvářejte tank mix z koncentrovaných složek! 
 
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). 
 
Způsoby zneškodňování látky/přípravku: 
Zbytky přípravku (případně oplachovou vodu) shromážděte k opětovnému použití jako hnojiva. Prázdné obaly mohou být po 
odpovídajícím vyčištění vodou recyklovány. 
 
Podmínky skladování: 
Skladujte v originálních obalech při teplotě -10 °C až +30 °C na uzamčeném, chladném a dobře větraném místě. 
Maximální množství vrstev při skladování: 2 vrstvy. 
 
Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování. 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
 

 
Varování 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.  
Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI 
STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění 
očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
 
Výrobce: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, Střelské Hoštice, Česká republika, telefon: 383 399 737 
 
UFI: XGVV-UFU1-GV95-FYAP 
 
 
Obsah balení: • 5,9 kg • 11,8 kg • 23,6 kg • 590 kg • 1180 kg (tj. 5 l • 10 l • 20 l • 500 l • 1000 l) 
 
 
 
 
 


