
Etiketa 

CHEVRI Cu-Combi 
minerální hnojivo 

 
Výrobce: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Česká republika, tel.: 420 383 399 737 
 
Číslo rozhodnutí o registraci: 5240 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 

živina 
obsah 

(g/l) (% hmot.) 

celkový dusík (N) 10 0,8 

vodorozpustný oxid draselný (K2O) 34 3,0 

celková síra (S) 16 1,4 

celková měď (Cu) 50 4,2 

vodorozpustný bór (B) 8,5 0,7 

vodorozpustný zinek (Zn-EDTA) 9,5 0,8 

Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR. 

 

Zvláštní pokyny pro používání: 
Používá se formou mimokořenové výživy postřikem na list rostlin. 
Používat pouze v případě skutečné potřeby, nepřekračovat doporučené dávkování.  

Maximální aplikační dávka 28 kg Cu/ha na dobu sedmi let (tj. v průměru 4 kg/ha/rok), na stejném pozemku 

nesmí být překročena ani při použití jiných přípravků a hnojiv na bázi mědi. 

 

Rozsah a způsob použití: 

Hnojivo CHEVRI Cu-Combi je určeno k rychlému řešení nedostatku mědi u polních plodin, ovoce, zeleniny, vinné 

révy a chmelu. 

 

Při aplikaci dodržujte tyto zásady: 

1. Nepřekračujte doporučenou koncentraci živného roztoku. 

2. Nestříkejte při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejití rosy) nebo pozdně odpolední 

aplikace. Postřik před deštěm nebo za deště není účinný.             

3. Připravenou postřikovou jíchu za stálého míchání ihned aplikujte až do úplného spotřebování. 

 

Doporučená aplikace 

plodina termín aplikace 
 doporučená 

dávka 
dávka vody 

obilniny 
odnožování až konec 

kvetení 

BBCH 21 - 69 
1 – 2 l/ha 120 – 300 l/ha 

kukuřice 
od 3. listu do konce 

kvetení 

BBCH 13 - 69 
1 – 2 l/ha 120 – 300 l/ha 

řepka, hořčice, mák, 

slunečnice 

od 4. listu do konce 

kvetení 

BBCH 14 - 69 
1 – 2 l/ha 120 – 300 l/ha 

brambory 
od 3. listu do konce 

kvetení 

BBCH 13 - 69 
1 – 2 l/ha 120 – 600 l/ha 

cukrovka 
3. list až 3 týdny před 

sklizní 

BBCH 13 - 49 
1 – 2 l/ha 120 – 600 l/ha 

luskoviny 
od 3. listu do konce 

kvetení 

BBCH 13 - 69 
1 – 2 l/ha 150 – 300 l/ha 

vinná réva 
od 4. listu do ukončení 

uzavírání hroznů 

BBCH 14 - 79 
1 – 2 l/ha 300 – 2000 l/ha 

chmel 
od 3. listu do konce 

kvetení 

BBCH 13 - 69 
1 – 2 l/ha 300 – 2000 l/ha 

plodová zelenina 
od 3. listu do konce 

kvetení 

BBCH 13 - 69 
1 – 2 l/ha 120 – 600 l/ha 



Etiketa 

kořenová zelenina 
3. list až 3 týdny před 

sklizní 

od BBCH 13 
1 – 2 l/ha 120 – 600 l/ha 

Listové hnojivo CHEVRI Cu-Combi je zdrojem mědi, která je součástí řady enzymových procesů rostlin (např. 
zpracování nitrátového dusíku). Účinnost je podpořena přítomností dalších živin (N, K, B, Zn) a formulačními 
přísadami. 
 
 
Při kombinování s dalšími hnojivy a přípravky na ochranu rostlin doporučujeme vždy provést zkoušku 
mísitelnosti. Hnojivo přidávejte jako poslední složku po dokonalém rozmíchání složek předchozích. Nikdy 
nevytvářejte tank mix z koncentrovaných složek! 
 
 
Směs je klasifikována jako nebezpečná 

H411 Toxický pro vodní organismy 
 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí  
P391 Uniklý produkt seberte 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením 
  dodavateli. 
 
UFI: CQWC-N2K8-PD93-SPYX 
 
Podmínky skladování: 

Skladujte v originálních obalech při teplotě 0 °C až +30 °C na dobře větratelném místě. Skladujte mimo dosah dětí 
(S2), odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13). 
 

Doba použitelnosti: minimálně 18 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.  

 
Velikost balení: 
 


