LOVOFERT NPK 15-15-15
Výrobce: Lovochemie
Balí a dodává: HOKR

Etiketa

a.s., Lovosice, Terezínská 57, Lovosice

spol. s r.o., Smilova 485, Pardubice

číslo typu: 5.1

číslo rozhodnutí o registraci:

1970

Chemické a fyzikální vlastnosti
Znak jakosti
hodnota
Celkový dusík jako N v %
15,0
Amonný dusík jako N v %
8,3
Dusičnanový dusík jako N v %
6,7
Fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném
jako P2O5 v %
15,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v %
8,5
Vodorozpustný oxid draselný jako K2O v %
15,0
Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):
kadmium 50, olovo 15, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 150.
Rozsah a způsob použití
Lovofert je třísložkové hnojivo obsahující dusík, fosfor a draslík v lehce přijatelné formě pro rostliny. 40 % dusíku je
v ledkové formě a draslík je ve vodorozpustné chloridové formě. Živiny jsou v hnojivu ve formě vápenatých, amonných a
draselných solí kyseliny fosforečné, dusičné a chlorovodíkové. Jsou to šedé granule o velikosti 2 až 5 mm. Používá se
k základnímu hnojení (na jaře před setím nebo výsadbou, resp. před zahájením vegetace) a k přihnojování během vegetace,
zejména u půd se střední až vysokou zásobou fosforu a draslíku. Je vhodné pro zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné
rostliny a trávníky. Méně vhodné pro okurky, papriku, tykve,keřové drobné ovoce a jahody.

Doporučené dávky v gramech na 10 m2 za rok
Plodiny a kultury
Základní hnojení-zapravení do
Přihnojování během vegetace
půdy
Košťáloviny
600
Celer
600
Petržel,ředkev a ředkvička
500
Řepa salátová a pór
600
Jádroviny a peckoviny
-začínající plodnost
600
-střední plodnost
400
-vysoká plodnost
600
Ořech a líska (dle stupně plodnosti) 200 - 400
Krmné okopaniny
500
100
Travní porosty a píce
500
100
Kukuřice
500
100
Kořeninové rostliny
300
250
Letničky a pereny (trvalky)
300
250
Cibulové a hlíznaté rostliny
400
200
Okrasné keře a stromy
400
Jehličnany
500
Růže
400
200
Okrasné trávníkyx
500
100
x
Termín pro přihnojování – celkovou dávku v množství 600 g lze rozdělit do 4 až 5 dílčích dávek,
nejpříznivější termín hnojení je po seči.
Orientační pomůcky pro dávkování Lovofertu:
zarovnaná 0,5 litrová odměrka
cca 500 g
plná polévková lžíce
cca 56 g
čajová lžička
cca
9g
Odměrné nádobí musí být vyhrazeno pouze k danému účelu.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25) Používejte vhodný
ochranný oděv a ochranné rukavice (S36/37). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a
vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S27).

Podmínky skladování
Hnojivo se dodává balené
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13). Uchovávejte mimo dosah dětí (S/2). PE obaly
doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Vyprázdněné obaly doporučujeme předat do
sběru druhotných surovin.
Hmotnost balení:
Doba použitelnosti: 36 měsíců při skladování v původních obalech
Datum výroby

