
Hnojivo
3,08 % N + 1,85 % K2O + 0,25 % CaO + 2,54 % SO3 + mikroelementy  

+ výtažek z mořské řasy Ascophyllum nodosum + přírodní  
růstové hormony + aminokyseliny + vitamíny + jód

AktiFer Algi je vysoce efektivní suspenzní  
hnojivo, které obsahuje mikroživiny a výtažek z chaluh  
ze Severního moře (nejkvalitnější na trhu). Díky tomu je  
plné přírodních vitamínů a růstových hormonů.  
Vlastnosti mořských řas a přidané minerální živiny  
zvyšují účinnost pesticidů a zároveň chrání rostlinu před 
stresem způsobeným pesticidními ošetřeními a dopady 
nepříznivého počasí, jako je mráz, kroupy nebo spálení  
od slunce.

OBSAH ŽIVINVÝHODY

Živina

Listová
aplikace

Bezpečné
pro rostliny

Obsahuje 
EDTA

Mísitelné
s pesticidy

Obsahuje
adjuvanty

Efektivní
hnojení

Dusík (N) 
Oxid draselný (K2O)
Bor (B)
Mangan (Mn)
Zinek (Zn)

Obsah organické hmoty

2,5
2,3
3,0
0,8
0,46
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Hustota: 1,23 kg/l, pH 4,5 - 6,0

% hmotnostní

1 l 1,23 kg
Obsah: Hmotnost:

+EDTA

ALGI



Biostimulátor růstu s makro a mikroelementy

PŘÍPRAVA PRACOVNÍ TEKUTINY: 
Hnojivo může být mísitelné s většinou přípravků na ochranu rostlin. Během 
prvního použití směsi v nádrži je doporučeno provést zkušební směs v menším 
množství vody. Během zhotovování pracovní tekutiny je třeba:

1: naplnit nádrž postřikovače do poloviny vodou, 
2:  zapnout míchací zařízení, 
3:  nalít odměřené množství hnojiva,
4:  případně můžete přidat přípravek na ochranu rostlin,
5:  doplnit vodou do požadovaného objemu, tekutinu musíte použít 
 ihned po zhotovení. 

Po provedení zákroku umyjte postřikovač vodou, ledaže použitý ochranný 
přípravek vyžaduje jiný způsob mytí.

TECHNIKA POSTŘIKU:
Hnojivo může být použito ve všech postřikovačích, doporučený objem vody  
je 200-1000 l/ha. Pro zlepšení účinnosti listového hnojiva by procedura měla 
být provedena večer nebo ráno, a nebo během pochmurného dne. Během  
tekutého hnojení půdy hnojivem může být použit pro všechny zavlažovací  
systémy i pro kapací.

KOMBINACE S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN:
Hnojivo je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými přípravky  
na ochranu rostlin. Před velkoplošnou aplikací takto vzniklých směsí je však vždy 
doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy je nutné respektovat 
údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti.

SKLADOVÁNÍ:
Hnojivo skladujte a převážejte v originálních neprodyšně uzavřených  
obalech, při teplotě od +5°C do +30°C, vyvarujte se náhlých změn teplot. 
Během skladování v nevhodných podmínkách (např. v teplotě pod +5°C) 
může dojít k částečnému vysolení nebo k přebarvení hnojiva. Vzniklé

krystaly se po zředění vodou znovu rozpustí. Tyto procesy nemají vliv na kval-
itu výrobku. Zbytek pracovní tekutiny by měl být rozprášen na postříkaném  
povrchu. Nesmí být vléván do kanalizačního systému. Neskladovat ve vrstvách. 
Obsah/obal likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI: 
- Důkladně si umyjte ruce a tvář po použití přípravku.
- Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí a obličeje.
- V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ KŮŽE: Umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
- V PŘÍPADĚ PODRÁŽDĚNÍ OČÍ: Opatrně oplachujte oči vodou několik minut. 
Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte nasazeny a pokud jdou snadno vyndat. 
Pokračujte ve vyplachování.
 - POKUD PODRÁŽDĚNÍ OČÍ PŘETRVÁVÁ: Vyhledejte odbornou pomoc / 
navštivte lékaře.

Dodržujte pokyny pro použití, abyste zabránili rizikům pro člověka  
a životní prostředí. Pouze pro profesionáln íuživatele.

Doba použitelnosti: do 24 měsíců od data výroby

Datum výroby a číslo šarže jsou na obalu.

Doporučené dávkování

DODAVATEL: VÝROBCE (ES 2003/2003):

BioAktiv CZ s.r.o. 
Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3
www.aktifer.cz

PLODINA

Obiloviny 3
Podzim: 1 aplikace od fáze 3 listů (BBCH 13–25)
Jaro: 2 aplikace od začátku vegetace až do začátku
metání (BBCH 31–50)

Od fáze 4–6 listů až do uzavření řádků (BBCH 16–3)

První aplikace od fáze 5–6 listů až po fázi zvětšování květen-
ství (BBCH 14–55), druhá aplikace od začátku vývoje plodů 
až do konce zrání plodů (BBCH 71–89)

První aplikace od začátku kvetení až do opadávání korunních 
lístků (BBCH 51–69); druhá aplikace po ukončení kvetení, kdy 
jsou všechny korunní lístky opadané (BBCH 69–81)

Ve fázi 4–8 listů (BBCH 14–18)

Podzim: 1 aplikace od fáze 6–8 listů (BBCH 16–25)
Jaro: 1–2 aplikace od začátku prodlužovacího růstu  
až po začátektvorby květů (BBCH 30–52)

Během kvetení a intenzivníhorůstu plodů (BBCH 51–89)

První aplikace od fáze 4 listů (BBCH 14–16), druhá o 14 dní 
později
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