
Vyrábí a dodává: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, Střelské Hoštice, Česká republika, tel.: +420 383 399 737

Balení:        10 litrů
Chemické a fyzikální vlastnosti

Živina
Obsah

(g/l) (% hmot.)
vodorozpustná měď v chelátu s EDTA 50 4,2

Zvláštní pokyny pro používání: Používat pouze v případě skutečné potřeby! Nepřekračovat doporučené dávkování! 
Maximální aplikovaná dávka mědi na stejném pozemku nesmí překročit 28 kg Cu/ha v průběhu 7 let při započtení všech 
přípravků na ochranu rostlin a hnojiv na bázi mědi.
Podmínky skladování: Skladujte v originálních obalech při teplotě -5 °C až 30 °C na dobře větratelném a uzamčeném místě.
Doba použitelnosti: minimálně 18 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.
Rozsah a způsob použití: Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin, případně k aplikaci na půdu. 
Hnojivo CAMPOFORT Mikro Cu obsahuje měď v plně chelatizované formě a je určeno k rychlému řešení nedostatku mědi 
u polních plodin, ovoce, zeleniny, vinné révy a chmelu.
Při aplikaci dodržujte tyto zásady:
1. Nepřekračujte koncentraci živného roztoku 1%.
2. Nestříkejte při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejití rosy) nebo pozdně odpolední aplikace.  
     Postřik krátce před deštěm nebo za deště není pro listovou výživu účinný.
3. Připravenou postřikovou jíchu za stálého míchání ihned aplikujte až do úplného spotřebování.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučená aplikace

Plodina Termín aplikace Doporučená dávka Dávka vody
obilniny od 3. listu do konce kvetení 0,2 – 2,5 l/ha 120 – 300 l/ha
olejniny od 4. listu do konce kvetení 0,2 – 2,5 l/ha 120 – 300 l/ha
brambory od 3. listu do konce kvetení 0,2 – 2,5 l/ha 120 – 600 l/ha
cukrovka 3. list až 3 týdny před sklizní 0,2 – 2,5 l/ha 120 – 600 l/ha
luskoviny od 3. listu do konce kvetení 0,2 – 2,5 l/ha 120 – 300 l/ha
vinná réva od 4. listu do ukončení uzavírání hroznů 0,2 – 2,5 l/ha 300 – 2000 l/ha
chmel od 3. listu do konce kvetení 0,2 – 2,5 l/ha 300 – 2000 l/ha
plodová zelenina od 3. listu do konce kvetení 0,2 – 2,5 l/ha 200 – 600 l/ha
kořenová zelenina 3. list až 3 týdny před sklizní 0,2 – 2,5 l/ha 120 – 600 l/ha

Listové hnojivo CAMPOFORT Mikro Cu je zdrojem mědi, která je součástí řady enzymatických procesů rostlin. Účinnost je 
podpořena dalšími formulačními přísadami a přítomností močovinového dusíku (cca 30 g/l). 
Při kombinování s dalšími hnojivy a přípravky na ochranu rostlin doporučujeme vždy provést zkoušku mísi-
telnosti. Vždy zohledněte nároky jednotlivých složek tankmixu na vlastnosti postřikové jíchy. Hnojivo při-
dávejte jako poslední složku. Další složku přidávejte až po dokonalém rozmíchání složek předchozích. Nikdy 
nevytvářejte tankmix z koncentrovaných složek! 
Obsahuje: Chelatonát měďnato disodný
Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při používání 
tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné brýle.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává- li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
UFI: MDVH-5XGW-CF90-EV8Y
Obsah balení:
• kanystr 5,94 kg (5 l), 11,9 kg (10 l), 23,7 kg (20 l) • kontejner 594 kg (500 l), 1.187 kg (1.000 l)

Varování
Datum výroby/číslo výrobní šarže:

AGRA servis: www.agra.cz, tel.: +420 383 399 737

HNOJIVO ES, Typ hnojiva: E.1.3.3e Měď – roztokové hnojivo 


