
Etiketa 

 

 PLANSTAR® Cerealis 

 

ŠTARTOVACIE HNOJIVO VO FORME MIKROGRANULÁTU 

Obsahujúce vyváženú kombináciu najdôležitejších živín – dusík, fosfor, síra, horčík, zinok, 

mangán a meď – stimulujú rast a aktivitu koreňovej sústavy vzchádzajúcich rastlín. 

 

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE 

Plodina 
Dávka 

(kg/ha) 
Poznámky 

Obilniny 15 - 25 
kg/ha 

pôdy s veľmi dobre prístupným fosforom (P₂O₅) pri pH v 5,8 ať 7,0 

25 - 30 
kg/ha 

pôdy s dobre prístupným fosforom (P₂O₅) pri pH v 5,8 až 7,0 

30 - 
40kg/ha 

pôdy so zle prístupným fosforom (P₂O₅) pri pH v 5,8 až 7,0, pôdy s nízkou 
biologickou dostupnosťou fosforu (P₂O₅) s pH <5,7 a pH <7,0 a pôdy bohaté na Ca, 
Fe alebo Al 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: B.2.1. – Hnojivo NP (SO3, MgO) 12, 43 (8, 2) so zinkom (Zn), mangánom (Mn) a meďou (Cu) 

 

Živina Hmotnosť % Obsah živín 

Dusík (N) celkový 12 120 g/kg 
Dusík (N) amónny 12  
Fosfor (P₂O₅) celkový 43 430 g/kg 
Fosfor ( P₂O₅) rozpustný v neutrálnom citráte amónnom 42,2  
Fosfor ( P₂O₅) vodorozpustný 41,5  
Síra ako oxid sírový ( SO₃) 8 80 g/kg 
Horčík ako oxid horečnatý (MgO) 2 20 g/kg 
Zinok (Zn) vodorozpustný 1,7 17 g/kg 
Mangán (Mn) vodorozpustný 1 10 g/kg 
Meď (Cu) vodorozpustná 0,15 1,5 g/kg 

 

Výrobca (v zmysle ES 2003/2003): Agrinova Consulting, s.r.o., Za Rybníkem 683, 252 42 Jesenice ČR 

 

Čistá hmotnosť: 25 kg 



Používať len v prípade skutočnej potreby. Neprekračovať odporúčané dávkovanie. Po 

aplikácii vyprázdnite a vyčistite mikrogranulátor. 

 

UPOZORNENIE: 5411 Škodlivé vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P273 Zabráňte 

uvoľneniu do životného prostredia. P501 Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnou a 

národnou právnou úpravou. Prázdne obaly od prípravku znehodnoťte a odovzdajte 

prostredníctvom zberného miesta do zberu na recykláciu. 

 

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA: Uchovávajte mimo dosahu detí a potravín. Skladujte produkt v 

pôvodnom, uzavretom balení, na suchom a chladnom mieste pri stálej teplote (5-35 C). 

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Naša zodpovednosť je limitovaná 

dodaním produktu v neporušenom obale a odporúčaniami týkajúcimi sa aplikácie a spôsobu 

použitia. Možné riziká spojené so zlým skladovaním, manipuláciou a použitím sú na 

zodpovednosti užívateľa. 

DÁTUM EXSPIRÁCIE: Spotrebujte do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v 

pôvodných uzavretých obaloch. 

SKLADOVANIE: Palety nemožno stohovať 

PRVÁ POMOC: Všeobecné pokyny: ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade 

pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/štítku alebo 

príbalového letáku. Pri nadýchaní: prerušte expozíciu, zaistite telesný aj duševný pokoj. Pri 

zasiahnutí kože: odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte, pokiaľ 

možno teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite. Pri zasiahnutí očí: pri otvorených 

viečkach a najmenej 15 minút vyplachujte – najmä priestory pod viečkami – čistou, pokiaľ 

možno vlažnou tečúcou vodou. Ak pretrvávajú príznaky (začervenanie, pálenie), vyhľadajte 

lekársku pomoc (zaistite odborné lekárske ošetrenie). Pri náhodnom požití: ústa vypláchnite 

vodou (len za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí a ak nemá kŕče); nevyvolávajte 

zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok/etiketu, príp. obal prípravku alebo 

bezpečnostný list. Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia: informujte lekára o prípravku, s 

ktorým postihnutý pracoval ao poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší 

postup pri prvej pomoci (aj eventuálnu následnú terapiu) konzultovať s Toxikologickým 

informačným strediskom: Klinika chorôb z povolania, Na Bojišti 1, 128 08, Praha 2, telefón 

nepretržite: 224 919 293 alebo 224 915 402. 

Dátum výroby: 

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale. 



Výhradný dovozca do ČR: Agrinova Consulting, s.r.o., Za Rybníkom 683, 252 42, Jesenice, 

Česká republika 

Pôvod tovaru: PLANTIN FRANCE, 381Route d'Avignon, 84350 Courthézon. Francúzsko 

 

UFI : RM27-50QK-D00H-980W 

Code : 3181 

UN 3077, 9, III 


