
      Etiketa/Příbalový leták 

CORNACTYL 
 

Výrobce: Timac Agro Espana SA. - Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C, 31160 Orcoyen, Navarra, Spain 

Dovozce: TIMAC AGRO CZECH s.r.o., U nákladového nádraží 3147/8a, Strašnice,  130 00 Praha 3 

číslo rozhodnutí o registraci: 4603 
 

Chemické a fyzikální vlastnosti:  

Chemická a fyzikální vlastnost Hodnota 

Celkový dusík (N) 10 % 

  Močovinový dusík (N) 10 % 

Vodorozpustný oxid fosforečný (P2O5) 5 % 

Vodorozpustný oxid draselný (K20) 7 % 

Vodorozpustný zinek (Zn) v chelátu s EDTA 1 % 

pH 8,1-9,1 

 
Hnojivo obsahuje stimulátor biologických procesů CORNACTYL komplex (humát draselný, výtažek z 
mořských řas, aminokyseliny, rostlinné výtažky)  
 

Obsah rizikových prvků 
splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P205, ostatní v mg/kg hnojiva): kadmium 50, olovo 15, 

rtuť 1,0, arzen 20, chrom 150. 

 

Produktové prohlášení 

- Stimulace růstu rostlin v počátečních fázích vývoje 

- Vliv na posílení plodin a regeneraci 

- Vyšší tolerance k abiotickým stresům 

- Zvyšuje výnos plodin 

Rozsah a způsob použití 

Hnojivo se používá ve formě postřiku. V zelinářství, ovocnářství, vinohradnictví a okrasném zahradnictví. 

Nejvhodnější je pravidelné přihnojování postřikem vícekrát za vegetaci v intervalu 10-14 dní. Přihnojovat začínáme 

po vytvoření dostatečné listové plochy. Hnojení končíme 2-3 týdny před sběrem. Ve vytrvalých kulturách 

končíme s hnojením v červenci až srpnu. Ostatní plodiny začínáme přihnojovat po vytvoření dostatečné listové 

plochy dle aplikačních dávek a schémat. Postřik provádíme časně ráno nebo v podvečer. 
 
Doporučené dávkování 

Plodiny  Aplikace ve vývojovém stadiu Dávka l/ha Ředění l/ha 

kukuřice 2-4 listů 7 150-500 

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

druhu a povětrnostním podmínkám. 

 

ŘEDĚNÍ: 

Nalijte CORNACTYL do poloviny čistého postřikovače, dobře promíchejte. Míchejte během celé aplikace. 

Doporučené minimální ředěni je 150 l/ha. Před použitím protřepat. Neaplikujte v období mrazů. V teplem 

počasí aplikujte brzo ráno nebo později večer. 

 

MÍSITELNOST: 

CORNACTYL kompatibilní s mnoha rozpustnými hnojivy a chemickými látkami, kromě přípravků s 

kyselým pH, minerálními oleji a s produkty bohatých na vápník nebo hořčík. V každém případě 

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

uvedeného na etiketě v originálním balení. 

 



Bezpečnost  a ochrana zdraví  p ři  práci:  

Neklasifikováno 

Skladování: Minimální skladovací teplota: 0 °C 

Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování. 

Hmotnost, balení Číslo výrobní šarže Datum výroby 

Netto váha: 12,7 kg       Netto Objem: 10 l                - na obalu                                    - na obalu 
 

 

Hustota: 1,28 
 

 


