
Etiketa 

                                                              CEREFOL Multi 
 
 

Hnojivo ES 
Typ hnojiva: E.2.4.1 Směs stopových živin – roztokové hnojivo s měďí(Cu), manganem(Mn) a 
zinkem(Zn) 
 
Deklarovaný obsah: 

  % hmotnostních živina g/l 

  3,4 % N celkový celkový dusík 55 

15,9 % MgO celkový oxid hořečnatý 260 

    3,0 % Cu celková měď   50 

    8,0 % Mn celkový mangan 130 

    4,9 % Zn celkový zinek     80 

 
Objem balení: 10 l, čistá hmotnost: 16 kg 
 
Evidenční číslo: E522 
 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): Agro Aliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, IČ 61172553 

 
Zvláštní pokyny pro použití: Nejlepších výsledků se dosáhne rovnoměrným pokrytím povrchu listů postřikem až 
do stékání. Neaplikujte při vysokých teplotách a silném slunečním záření. Pokud je to možné, aplikujte večer nebo 
brzy ráno, zvláště pokud denní teploty překračují 28 ° C. Při aplikaci na mladé listy nebo rostliny pod stresem 
používejte nižších dávek a odpovídajícím způsobem snižte interval aplikace. 

Upozornění: Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování 1-2 l/ha 

 
Dávkování a podmínky používání: 
 

plodina dávka poznámka 

Obilniny 1-2 l/ha 
 

jedna aplikace od 2 listů do fáze prvního kolénka. Opakovat v 
případě potřeby (vážného nedostatku). 

Kukuřice 1-2 l/ha 
 

jedna aplikace ve fáze od 4–8 listů 

Fazol luskový 2 l/ha jedna aplikace ve fáze 4–6 listů 

Zelenina (česnek, cibule, 
mrkev, pór, artyčok, špenát) 

2 l/ha dělená aplikace 

Travní porosty (pastviny) 2 l/ha aplikace na jaře po obnovení vegetace. V případe silného 
nedostatku opakovat aplikaci po 14 dnech 

louky (siláž / seno) 2 l/ha aplikuje 15 až 21 dnů před sekáním 

Listová aplikace: Dávka: 1 - 2  l/ha, maximální koncentrace: 1.5 % 
 
Příprava aplikační kapaliny: 
1. Nádrž postřikovače naplňte vodou do poloviny požadovaného množství a zahajte míchání. 
2.     Přidejte požadované množství CEREFOL Multi a přidejte zbytek vody. Míchání ponechte nepřetržitě zapnuté. 
Při kombinaci s ostatními komponentami v nádrží vždy přidejte CEREFOL Multi po prášovém honojivu. Ujistěte se, 
aby míchání zůstalo zapnuté. 

3. Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení. 
 
Podmínky skladování: Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosahu dětí, 
zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. 
 
 



 
Likvidace hnojiva: Nevylévejte do kanalizace; tento materiál a jeho obal zlikvidujte bezpečným způsobem. 
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny / bezpečnostní list. Obal po vyprázdnění 3x 
vypláchněte čistou vodou, kterou použijete pro přípravu aplikační směsi. Obal nespalujte a nepoužívejte k 
žádnému jinému účelu. 
 

UPOZORNĚNÍ: Výrobce zaručuje, že výrobek odpovídá chemickému popisu na etiketě v přijatelné toleranci, pokud 
je uveden na trh v těsně uzavřeném původním obalu. Neneseme odpovědnost za přímé či nepřímé následky 
vyplývající z nesprávného skladování nebo použití v rozporu s předpisy. 

První pomoc:  
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu 
informace ze štítku nebo příbalového letáku. V případě potřeby lze konzultovat s Toxikologickým informačním 
střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.  
Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte oči velkým množstvím vlahé 
čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení), 
neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.  
Při nadýchání při aplikaci: Přerušte práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.  
Při zasažení kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s 
mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte.  
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávejte zvracení. 

OZNAČENÍ: 

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. 
(P202) Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. 
(P270) Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. 
(P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 

 
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech 

Číslo šarže: Datum výroby: 
 
Původ hnojiva: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l’Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie. 
www.agronutrition.fr 
 
Distributor: Agro Aliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304, tel: 257 830 138 
 

OZNAČENÍ: 

 

VAROVÁNÍ 

(H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
(EUH208) Obsahuje směs: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (ES č. 247-500-7) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on 
(EC. č. : 220-239-6) 3:1. Může vyvolat alergickou reakci. 

(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. 
(P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
(P280) Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
(P391) Uniklý produkt seberte. 
(P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 

Obsahuje: směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (ES č. 247-500-7) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (EC. č. : 220-
239-6) 3:1 
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