
 
 
Typ hnojiva dle Přílohy č. 1, Nařízení (ES) EP a Rady č. 2003/2003: 

E.2.3. Hnojiva pro listové hnojení obsahující hlavní nebo druhotné živiny se stopovými 
živinami 

 

Procentický obsah živin: 

Měď jako oxid měďný  (Cu2O)  34,5%  [30% Cu] 

Zinek jako oxid zinečnatý (ZnO)  37,3% [30% Zn] 

 

Balení:  10 kg pytle 

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

 
VERNO je kombinované směsné hnojivo na bázi mědi a zinku pro listovou výživu 
rostlin, aplikované pro korekci nedostatku mědi a zinku. Obsahuje 30% mědi (Cu), 
30% zinku (Zn), dále obsahuje malé množství vápníku (Ca), hořčíku (Mg), síry (S) 
a adjuvancia vyskytující se v přírodě.  
 
VERNO obsahuje mikronizované částice oxidu měďného (Cu2O) a oxidu zinečnatého 
(ZnO), silně se váže na listy a povrchové části rostlin, poskytuje zásobu pomalu se 
uvolňující mědi a zinku a poskytuje živiny tehdy, když je rostlina potřebuje.  
 
VERNO je hladce sypký a téměř bezprašný dispergovatelný granulát. 
 
FORMULACE:  
Granule dispergovatelné ve vodě ke korekci nedostatku živin a ke stimulaci růstu 
rostlin. 
 
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ: 
Obiloviny  200 – 500 g/ha v době odnožování do začátku 

sloupkování (fáze 21‐25 BBCH) při výrazném 
nedostatku živin. Aplikace se může opakovat před 
metáním (fáze 45‐50 BBCH). 

Řepka olejná  500 g/ha ve stádiu 4. listu řepky 

Luštěniny  200 – 500 g/ha při výšce rostlin 10 – 15 cm 

Kukuřice, dýně  500 g/ha jako pásový postřik při setí. Použít 100 l 
vody na ha. 

Ovocné stromy  0,5 – 1 kg/ha po sklizni, nejpozději však 14 
dnů před opadáním listů. 

Ořechy  200 – 400 g/ha po sklizni, během vzniku 
poupat na další sezónu 



POKYNY PRO APLIKACI: 
VERNO je vysoce koncentrovaný granulát dispergovatelný ve vodě splňující 
požadavky na snadné použití a na nižší energetickou náročnost při přepravě 
a manipulaci. 
 
Naplňte nádrž do ¾ vodou a aplikujte příslušnou dávku, poté rozmíchejte. Verno je 
třeba rozpustit ve vodě PŘED přidáním adjuvantu nebo dalších příměsí! V případě 
tank mixů respektujte etiketu ostatních přípravků! 
 
DÁVKA VODY: 
Polní plodiny: 200 – 400 litrů vody na hektar, v závislosti na vybavení pro postřik.  
Jiné plodiny: použít stejné množství vody jak je obvyklé k dosažení požadovaného 
pokrytí. 
 
VERNO poskytuje lepší pokrytí. Přilne lépe než větší částice. Má vynikající přilnavost 
a retenci. 
 
Používat jen v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávky. 
 

 
 

 
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: 
Uchovávat mimo dosah dětí (S2). Skladovat na místech k tomu určených, odolných 
mrazu, v uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13). Při 
manipulaci a postřiku používat gumové rukavice. Zlikvidovat prázdné pytle v souladu 
s předpisy stanovenými místními orgány. Při postřiku zabránit kontaminaci vodních 
zdrojů, a pokud po pokrytí požadovaného území není nádrž prázdná, aplikovat 
desetinásobně zředěný postřik. 
 
Kontaktní údaje výrobce: 
Leading Farmers CZ, a.s. 
Klánovická 485/43 
198 00 Praha 14 
Tel.: 281 860 862 
Mobil: 724 717 781 
www.Leadingfarmers.cz

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

 

Toxikologické informační středisko (TIS): 224 919 293, 224 915 402 


