
Foli Max Universal je listové hnojivo s obsahom hlavných živín (N /dusík/, P /fosfor/, K /draslík/ a S /síra/). Obsahuje taktiež B /bór/ a 

mikroživiny chelatizované s EDTA (Fe /železo/, Cu /meď/, Zn /zinok/, Mn /mangán/, Mo /molybdén/ ) vo fyziologicky účinných množstvách. 

Ďalej obsahuje: aminokyselíny – hydrofóbne a hydrofilné, uhľohydráty, zeolit, adhezívné látky, rastové stimulátory, bioaktivátory, urýchľovač 

fotosyntézy – kyselina 5-aminolevulová, antistresové látky a nepenivé zmáčadlo. Toto originálne tekuté listové hnojivo má univerzálne použitie, 

t.j. pre všetky poľnohospodárske plodiny a okrasné rastliny/obilniny (pšenica, jačmeň, ovos, raž, kukurica), olejniny (repka olejná, slnečnica), 

všetky druhy zeleniny, okopaniny (zemiaky, cukrová a kŕmna repa, vinič hroznorodý, chmeľ, jahody), technické plodiny (konope, ľan), ovocné 

dreviny a kry (jablone, hrušky, slivky, marhule, broskyne, egreš, ríbezle, maliny) ako aj všetky druhy okrasných krov a kvetín.  

Výrobca: Pre Blumeria consulting s.r.o., Ľ. Okánika 4, 949 01  Nitra podľa originálnej receptúry firmy Ing. Michal Lejko, CSc., 

Sabinovská 143, 080 01  Prešov vyrába: Agrichem Ximix, s.r.o., Vištucká 4, 900 81 Šenkvice 

Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku: hustota: 1,36, vôňa: po síre, farba: čierna tekutina 

Obsah celkového dusíka ako N v hmot. % :  10 (obsahuje 3 druhy dusíka: CO(NH2)2 = amidický, -NH4 = amoniakálny, -NO3 = dusičnanový). 

Obsah celkového fosforu ako P2O5 v hmot. % :  5 

Obsah celkového draslíka ako K2O v hmot. % :  6 

Obsah síry ako S v hmot. % :  10 

Ďalej obsahuje : B /bór/ a mikroživiny chelatizované s EDTA ( Fe /železo/, Cu /meď/, Zn /zinok/, Mn /mangán/, Mo /molybdén/ ) vo 

fyziologicky účinných množstvách. 

Obsah rizikových látok: Obsah ťažkých kovov nepresahuje povolené limity v zmysle platnej legislatívy SR.  

Rozsah a spôsob použitia, dávkovanie: 

Foli Max Universal je po príslušnom zriedení vodou 2,5 litra /100 – 300 litrov vody/ l ha pripravený k aplikácii. Odporúčame uvedenú celkovú 

dávku na ha rozdeliť na 2 krát ! Pri dodržaní základných požiadaviek na hnojenie rastlín je toto listové hnojivo úplne spotrebované rastlinami a 

nedochádza k zasoľovaniu pôdy. Foli Max Universal sa používa predovšetkým ako: mimo koreňová výživa  /foliárna/ počas hlavnej vegetačnej 



doby. Prvá aplikácia sa realizuje v takom štádiu rastu a vývoja danej plodiny, keď je vytvorená dostatočná listová plocha  (približne 40-50 % 

pokrytie pôdy). Ďalšie aplikácie sa môžu robiť v 10 - 14 dňových intervaloch.  

Miešateľnosť: Foli Max Universal môžeme aplikovať samostatne alebo v kombinácii s bežne používanými pesticídmi. V každom prípade 

odporúčame pripraviť malé množstvo postrekovej látky v požadovanej koncentrácii, resp. kombinácii a vyskúšať ho na malej ploche. Zvlášť to 

odporúčame pri aplikácii na priesady, ovocné stromy, prípadne vinič - niektoré kultivary môžu byť citlivé na kombinovaný postrek !  

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: Uchovávajte mimo dosah detí a oddelene od potravín, nápojov a krmív (S2/13). Pri práci 

nejedzte, nepite a nefajčite (S20/21). Zabráňte styku s pokožkou a očami (S24/25). Pri zasiahnutí očí rýchle a dôkladne vypláchnite vodou a 

vyhľadajte lekársku pomoc (S26). Pri styku s pokožkou okamžite opláchnite dostatočným množstvom vody (S27). Používajte vhodný pracovný 

odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo štít (S36/37/39). Pri požití nevyvolávať zvracanie a vyhľadať lekársku pomoc. Informovať 

lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s 

Toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel. +421(0)2/ 54774166. 

Podmienky skladovania: Skladovať v uzavretých obaloch z umelej hmoty v uzatvorených suchých skladoch s vetraním pri teplote 0 až + 40 

stupňov C. Skladovať oddelene od potravín, krmív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Výrobok treba chrániť pred mrazom a 

priamym slnečným žiarením. Objem obalu: 1000 litrov.  

Doba použiteľnosti: Dva roky od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.  

Dátum výroby:  

Číslo výrobnej šarže:  

HNOJIVO ES – typ: C.2.1 

Obaly (1000 l nádrže) sú vratné (inak iba po dohode s predajcom). Po vyprázdnení sa musia vypláchnuť, zatvoriť ventil, uzatvoriť vrchný 

(nalievací) a spodný (vypúšťací) otvor. Zvyšky prípravku nevylievať v blízkosti rezervoárov povrchových a spodných vôd.  

Prípravok treba pred použitím dôkladne premiešať ! 

 


