
Etiketa/Příbalový leták 

Magnitra L 
 

Výrobce: NU3, BV, Maasluissedijk 103, Vlaardingen, Nizozemí  

Dovozce: YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 10, Praha 1  

Číslo typu: 1.1.3                                                         číslo rozhodnutí o registraci: 0428 

 

  

Obsah rizikových prvků 

splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva):  

kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50. 

Rozsah a způsob použití 

Magnitra L je kapalné hnojivo určené pro závlahové systémy a aplikaci na list 

Doporučené dávkování 

Kultura 0,5 - 1 litr/l00 1 vody 

Ovocné stromy 5-10 aplikací 

Vinná réva 3-8 aplikací, před a po kvetení 

Polní zelenina 3-6 aplikací od vzejití rostlin 

Polní plodiny 2-4 aplikací 

- aplikace opakovat v deseti až patnácti denním intervalu 

- aplikovat ve večerních nebo časných ranních hodinách, neaplikovat v době vysokých teplot a 

intenzivního  slunečního záření 

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a 

jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a 

vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin). 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

Zamezte styku s kůží a očima (S24/25).Při práci s hnojivem je zakázáno pít,jíst, kouřit 

(S20/21).Používejte vhodné ochranné rukavice, osobní pracovní prostředky pro oči a obličej (S37/39). 

Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a 

mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem. 

Při zasažení oči okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). 

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomi) (S 64). 

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S28).    

Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení oči vždy vyhledat lékařskou pomoc.  

 

Podmínky skladování 

Hnojivo se skladuje při teplotě nad 0° C v originálních uzavřených nádobách. Uchovávejte mimo 

dosah dětí (S2).Uchovávejte oddělené od potravin (S14). 

Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými 

dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce nepodléhá předpisu ADR/R1D.. 

Hmotnost obalu: 201 kanystr, 10001 nádrž 

Doba použitelnosti: 24 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování  

Datum výroby/ číslo výrobní šarže: 

 

Chemické a fyzikální vlastnosti:  

Chemické a fyzikální vlastnost: Hodnota 

Celkový dusík jako N v % 7,00 

Hořčík jako MgO v % 10,00 

Hodnota pH od 5,0 do 7,0 


