
pomocný rostlinný přípravek

Velikost balení: 5 kg
Doba použitelnosti: 4 roky od data výroby 
při dodržení skladovacích podmínek.

Datum výroby:
Číslo výrobní šarže: 

pomocný rostlinný přípravek

Kyslíkem aktivovaný sulfát hořčíku

Dávkování: 
Rozpusťte 1kg/ha ve 200 – 400 l vody a proveďte postřik rostlin. Tento roztok můžete 
smíchat s herbicidním nebo fungicidním postřikem. PlantAktiv se používá od fáze 3 – 
5 pravých listů u dvouděložných plodin a od fáze odnožování u obilnin.

Účinky:
Obecně zvyšuje výnosy, užitečné půdní bakterie se množí a jejich aerobní činnost 
výrazně pomáhá k záhřevnosti půdy, ta se pak stává více savou a drobivou. Tvorba 
humusu se citelně zvyšuje, je podporován růst kořenů a urychluje se zralost plodin. 

      Obilí …...   posiluje kořeny/nať, lepší výnosy
      Brambory …..   větší hlízy, lepší slupka, lepší výnosy a chuť
      Cukrová řepa …. lepší výnosy a vyšší obsah cukru
      Kukuřice ….. lepší výnosy, dřívější zrání     atd.
      Řepka olejka … zdravější/odolnější rostliny, vyšší výnosy

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:
Dodržovat běžná hygienická opatření. Zamezte styku s kůží a očima. V případě 
zasažení očí provést neprodleně výplach očí pitnou vodou. Při potřísnění pokožky 
omýt mýdlem a vodou. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání přípravku. Při ukončení 
práce je třeba umýt ruce a obličej vodou a mýdlem a ošetřit pokožku reparačním kré-
mem. 

Obsah rizikových prvků: 
splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, 
arzen 10, chrom 50.

Skladování:         
Přípravek uchovávejte v uzavřených obalech na suchém a chladném místě. Vyhněte 
se magnetickým polím a dlouhému vystavení neonového světla.
Přípravek se dodává balený.

pro návod na aplikaci otočte 
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Výrobce:
BioAktiv-Pulver Produktions- und Vertriebs GmbH
Bockwitzer Str. 80 | D - 06712 Zeitz OT Würchwitz 

Tel:   +49 (0) 34426-2100 
Fax:  +49 (0) 34426-21010
E-Mail:  bioaktivgmbh@t-online.de 

www.bioaktivgmbh.de
www.bioaktiv.com

Dovozce:
    
BioAktiv CZ s.r.o. 
Bořivojova 878/35 
13000 Praha 3 – Žižkov
tel: +42 (0) 773 837 400
email: info@bioaktiv.cz

www.bioaktiv.cz

Složení:
 MgSO4   49 %   
 H2O   51 %
 K2SO4, CaSO4 0,1 %
 KCl, NaCl 0,04%

PLANT

1 kg na 1 ha

Malé 
množství 

–
velký
efekt


