Typ hnojiva podľa Prílohy č. 1, Nariadenia ES a Rady č. 2003/2003:

E.2.3.

Hnojivá pre listové hnojenie obsahujúce hlavné alebo druhotné živiny so
stopovými prvkami

Zmesové hnojivo - percentuálny obsah živín:
Meď (Cu) v podobe oxidu medného (Cu2O)

34,5%

[30% Cu]

Zinok (Zn) v podobe oxidu zinočnatého (ZnO)

37,3%

[30% Zn]

Balenie:

10 kg vrecia

Výrobca:

Leading Farmers CZ, a.s., Klánovická 485/43, 198 00 Praha 14

VERNO je kombinované zmesové hnojivo na báze medi a zinku pre listovú výživu
rastlín, aplikované pre korekciu nedostatku medi a zinku. Obsahuje 30 % medi (Cu),
30 % zinku (Zn), menej než 5 % vápniku (Ca), menej než 5 % horčíku (Mg), menej
než 5 % síry (S) a adjuvancia vyskytujúce sa v prírode.
VERNO obsahuje mikronizované častice oxidu medného (Cu 2O) a oxidu zinočnatého
(ZnO), silne sa viaže na listy a povrchové časti rastlín, poskytuje zásobu pomaly sa
uvoľňujúcej medi a zinku a poskytuje živiny vtedy, keď ich rastlina potrebuje.
VERNO je hladko sypký a v zásade bezprašný dispergovateľný granulát.
FORMULÁCIA:
Granule dispergovateľné vo vode ku korekcii nedostatku živín a k stimulácii rastu
rastlín.
ODPORUČENÉ DÁVKOVANIE:
Obiloviny

200 – 500 g/ha v dobe odnožovania do začiatku stĺpkovania (fáza 21 –
25 BBCH) pri výraznom nedostatku živín. Aplikácia sa môže opakovať
pred metaním (fáze 45 – 50 BBCH).

Repka olejnatá

500 g/ha v štádiu 4. listu repky

Strukoviny

200 – 500 g/ha pri výške rastlín 10 – 15 cm

Kukurica, dyne

500 g/ha ako pásový postrek pri siatí. Použiť 100 l vody na ha.

Ovocné stromy

0,5 – 1 kg/ha po žatve, najneskôr ale 14 dní pred opadaním
listov.

Orechy

200 – 400 g/ha po žatve, behom vzniku púčikov na ďalšiu
sezónu.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

VERNO je jedinečný, vysoko koncentrovaný granulát dispergovateľný vo vode, ktorý
splňuje požiadavky na produkty priateľské k užívateľom a na nižšiu energetickú
náročnosť pri preprave a manipulácii.
Naplňte nádrž do ¾ vodou a aplikujte príslušnú dávku, rozmiešajte. Verno je treba
rozpustiť vo vode PRED pridaním adjuvantu či ďalšej prímesi!
DÁVKA VODY:
Poľné plodiny: 200 – 400 litrov vody na hektár, v závislosti na vybavení pre postrek.
Iné plodiny: použiť rovnaké množstvo vody, ako je zvyčajné pre dosiahnutie
požadovaného pokrytia.
VERNO poskytuje lepšie pokrytie. Priľne lepšie, než väčšie častice. Má vynikajúcu
priľnavosť a retenciu.
Používať len v prípade skutočnej potreby. Neprekračovať odporučené dávky.

OCHRANNÉ OPATRENIA:
Uchovávať mimo dosah detí (S2). Skladovať na miestach k tomu určených, odolných
mrazu, v uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív (S13). Pri
manipulácii a postreku používať gumové rukavice. Zlikvidovať prázdne vrecia
v súlade s predpismi stanovenými miestnymi orgánmi. Pri postreku zabrániť
kontaminácii vodných zdrojov, a pokiaľ po pokrytí požadovaného územia nie je nádrž
prázdna, aplikovať desaťnásobne zriedený postrek.
Kontaktné údaje výrobcu:
Leading Farmers CZ, a.s.
Klánovická 485/43
198 00 Praha 14
Zástupca pre Slovenskú republiku:
Mobil: +421 911 875 202
www.Leadingfarmers.sk

Pôvod hnojiva:
Nordox AS
Østensjøveien 13
0661 Oslo/Norsko
Tel.: +47 22 97 50 00
www.nordox.no

