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Etiketa / příbalový leták

EUTROFIT

Pomocný rostlinný přípravek

Výrobce: AGM s.r.l., Via Prato Grande 4, Castelnovo Di Sotto, Itálie

Dodavatel: AGRO ALIANCE s.r.o., 252 26 Třebotov 304

Číslo vzájemného uznání: 2739

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota (% hmotnostní)

75.0Vlhkost v % max.

25,0Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min.

3,7Celkový dusík jako N v sušině v % min.

0,03Železo jako Fe v % min.

6,0 - 8,0Hodnota pH

5,0Nečistoty na sítě 1,0 mm v % max.

EUTROFIT je kapalný pomocný rostlinný přípravek vyrobený z jatečné krve následně upravené v souladu s nařízením EP a Rady č. 1069/2009 
a Nařízení Komise EU č. 142/2011. Obsahuje malé množství organicky vázaného dusíku, organicky vázané železo a nízkomolekulární látky 
(např. aminokyseliny) příznivě působící na fotosyntézu. Používá se postřikem na list především polních plodin (obilí, cukrovka, brambory, 
luskoviny a olejniny) a ve vybraných speciálních kulturách (réva vinná, chmel). Nenahrazuje hnojení.
EUTROFIT je možné používat společně s přípravky na ochranu rostlin. Vyznačuje se dobrou kompatibilitou s měďnatými přípravky. Míchání s 
pesticidy konzultujte s jejich výrobcem nebo distributorem. EUTROFIT se nepoužívá ve směsi s přípravky na ochranu rostlin s kyselou reakcí a 
s minerálními oleji.

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity: (mg/kg pomocné látky) kadmium 1; olovo 10; rtuť 1, arsen 20; chrom 50

Rozsah a způsob použití:

EUTROFIT aplikujte v koncentraci 0,5 až 1,0 % objemových na plodiny dle níže uvedeného dávkování. Poslední ošetření musí být vždy 
provedeno před květem.

EUTROFIT je vyroben z vedlejších produktů živočišného původu technologií podle nařízení ES č. 1069/2009. Nesmí se použít k aplikaci na 
zelené plochy (např. rekreační trávníky), na zeleninu a plodiny určené k přímému konzumu.

EUTROFIT je určen výhradně pro podnik, který disponuje odpovídajícím množstvím orné půdy k jeho správné aplikaci. Tento organický 
pomocný rostlinný přípravek nelze použít na půdu ke které mají přístup hospodářská zvířata.

EUTROFIT není pro včely zvlášť nebezpečný ani nebezpečný.

Doporučené dávkování

plodina dávka poznámka

25-30 kg (22-27 l) přibližně 5 ošetření. Poslední ošetření nejpozději před 
květem

réva vinná

10-15 kg (9-13 l) při výšce porostu 15 cmsója

25-30kg (22-27 l) rozdělit do 3 ošetření po 8-10 kg/ha (tj. 7-9 l) co nejdříve, 
nejpozději začátkem srpna

cukrová řepa

7-8 kg (6-7 l) v době metánípšenice, ječmen, oves

10 kg (9 l) při výšce rostlin 50 cm, další 3 kg při aplikaci herbicidů. 
Nejpozději do konce června

kukuřice

7-10kg (6-9 l) před kvetenímřepka olejka

10 kg (9 l) před otevřením květenstvíslunečnice

7 kg (6 l) jednou před kvetenímfazole na zrno, hrách na zrno

10 kg (9 l) jednou před kvetenímbob na zrno

25-30 kg (22-27 l) rozdělit na 3-4 ošetřeníbrambory

25-30 kg (22-27 l) celkem 2 ošetření před kvetenímchmel

25 kg (22 l) celkem 4 aplikace před kvetenímcibule - semenné porosty

Vytištěno dne: 10.11.2020 14:23:20 Stránka 1 z 22020



Projekt: EUTROFIT - CR Vytvořeno dne: 14.09.2020 Aktualizováno dne: 10.11.2020

Podmínky skladování:

Výrobek se skladuje v původních obalech na místech chráněných před vlivy počasí tak, aby nedošlo k zhoršení jeho vlastností. Nesmí se 
skladovat společně s krmivy a potravinami. Uchovávejte mimo dosahu dětí.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu při práci:

Při práci s přípravkem nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice, chraňte oči a dýchací orgány ochrannými pomůckami. Po 
skončení práce ruce pečlivě umyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:

Při nadýchání:

Při zasažení kůže:

Při zasažení pokožky omyjte vodou a mýdlem.

Při zasažení očí:

Při zasažení očí důkladně vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V těžších případech po požití a zasažení očí vždy 
vyhledejte lékařskou pomoc.

Při náhodném požití:

Při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte asi 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

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

Datum výroby:

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

uvedeno na obalu

Výrobek se dodává balený:

Hmotnost (objem) balení: 10 kg 10 L

OZNAČENÍ:

Doba použitelnosti platí pouze pro přípravek skladovaný v neporušených obalech. Po otevření obalu může docházet ke druhotné 
kontaminaci a tím i ke znehodnocení. Proto po otevření balení co nejdříve a beze zbytku přípravek spotřebujte.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o 
ekologické produkci a označování ekologických produktů.
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