
Etiketa/Příbalový leták 

FERTILEADER
®

 2M 
             
 

Výrobce: Timac Agro S.A.S. 27 avenue Franklin Roosevelt, BP 70158, 35408 Saint-Malo, France 

Dovozce: TIMAC AGRO CZECH s.r.o. U nákladového nádraží 3147/8a, 130 00 Praha 3 - Strašnice; 
registration@cz.timacagro.com, tel: +420 567 301 995  

číslo rozhodnutí o registraci: 3069 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Chemická a fyzikální vlastnost hodnota 

Vodorozpustný hořčík (MgO) 2,0 

Vodorozpustný mangan (Mn) 11,7 

pH <1 

Hnojivo obsahuje stimulátor biologických procesů Seactiv ® komplex (výtažek z mořských řas, 

rostlinné výtažky)    

 Obsah rizikových prvků 

 splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 20, 

chrom 50.  

Rozsah a způsob použití 

Hnojivo se používá ve formě postřiku. Postřik provádíme časně ráno 

nebo v podvečer.  

 

Doporučené dávkování 

 

kultura Aplikační dávka: 150 — 500 litrů/ha 

Počet aplikací Aplikace ve vývojovém stádiu Aplikační množství litrů na ha 

Obilniny 1 — 2 odnožování 2,5 

Cukrová řepa 2 — 3 6 — 10 listů  

každých 15 dní 

3 

3 

Brambory 1 — 2 10 cm  

každých 15 dní 

2  

2 

Kukuřice 2 — 5 4 — 8 listů 2,5 
 

Toto doporučeni je pouze informativní. Je potřebné ho uzpůsobit vývojovému stadiu plodiny, půdnímu 

druhu a povětrnostním podmínkám. 

 

ŘEDĚNÍ:  

Nalijte FERTILEADER 2M do nádrže postřikovače z poloviny naplněného vodou a dobře 

promíchejte.. Míchejte během cele aplikace. Doporučené minimální ředěni je 150 l/ha. Před použitím 

protřepat. Neaplikujte v období mrazů. V teplém počasí aplikujte brzo ráno nebo později večer. 

 

 

 



Etiketa/Příbalový leták 

MÍSITELNOST: FERTILEADER 2M je kompatibilní s mnoha chemickými látkami. V každém 

případě snášenlivost před použitím vyzkoušejte. Odpovědnost výrobce je omezena na záruku složeni 

výrobku dle štítku kontrolovaného balení. 

 

SKLADOVANÍ: 

Minimální skladovací teplota: 0 °C  
 

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby hnojiva při skladování v původních obalech 
 
Hnojivo se dodává balené 
 

Hmotnost, balení    Číslo výrobní šarže  Datum Výroby 
 

Netto váha: 15,0 kg Netto Objem: 10 l  -    na obalu   -     na obalu 

Hustota : 1,50 

 

Bezpečnost  a ochrana zdraví  při  práci:  

FERTILEADER® 2M 
 

Nebezpečí 

 

CAS : 10377-66-9 / EC: 233-828-8 

Mangan dusičnan  

H302: Zdraví škodlivý při požiti. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a 

poškozeni oči. H373: Může způsobit poškozeni orgánů (mozku) při 

prodloužené nebo opakované expozici (inhalovaní). H412: Škodlivý pro 

vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P260: Nevdechujte 

páry/aerosoly. P264: Po manipulaci si pečlivě omyjte ruce, předloktí a tvář. 

P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽI (nebo s vlasy): Veškeré 

kontaminované časti oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži 

vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik 

minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou‐li 
nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachovaní. P310: 

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKE INFORMAČNI STŘEDISKO nebo 

lékaře. P501: Odstraňte obsah/obal na skládkách komunálního odpadu či 

recyklací v příslušných zpracovatelských závodech podle místních předpisů. 

 

UN 3264 Korozivní kapalina, kyselá, anorganická, N.O.S (Mangan 

dusičnan) 


