
 
 
 

Etiketa 
 

Quantum® BoronActive 
 
 
HNOJIVO ES   

Typ hnojiva: E.1.1.e Kvapalné hnojivo s bórom   

Bór (kyselina boritá) ako vodorozpustný B (%) 10,9 (148 g/l) 
Meď (Cu) v chelátovej EDTA (%) 0,03 (0,4 g/l) 
Molybdén ako vodorozpustný Mo (%) 0,0 (0,4 g/l) 
Celkový obsah dusíka ako N (%) 4,5 (61 g/l) 
 
Čistá hmotnosť: 
 
Výrobca (v zmysle ES 2003/2003): AgroDynamica, s.r.o., Husitská 344/63, 130 00 
Praha 3, Česká republika 
 
 
Iba pre profesionálnych užívateľov. Používať len v prípade skutočnej potreby. Neprekračovať 
odporúčané dávkovanie. 
 
 
Rozsah a spôsob použitia: 
 
Quantum® BoronActive je listové hnojivo na odstránenie latentného aj viditeľného deficitu bóru. Hnojivo 
je vhodné pre všetky druhy jednoročných a viacročných plodín a kultúr, najmä pre: 
 

 Jednoročné plodiny: repka ozimná, slnečnica, mak, repka jarná, horčica, repa cukrová, 
zemiaky, kukurica, pšenica, jačmeň, zelenina, mrkva, cibuľa 

 
 Viacročné kultúry: ovocné stromy, vínna réva, bobuľoviny, lesné porasty, lesné škôlky 

 
Dávkovanie: 1-3 l/ha 
 
Odporúčaná koncentrácia: 0,1% - 1,0% podľa stavu a citlivosti rastlín. 
 
V skorých rastových fázach sa používa nižšia hranica odporúčanej koncentrácie. Pri rastlinách 
náročných na bór sa odporúča aplikáciu počas vegetácie 2-4x opakovať. Medzi jednotlivými aplikáciami 
by mal byť interval minimálne 8-10 dní. Dávku možno riediť vodou od 150 l/ha do 1000 l/ha podľa typu 
postrekovača. Hnojenie sa najlepšie osvedčuje tesne pred a v období intenzívneho rastu plodín. 
 
Quantum® BoronActive je možné kombinovať s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín, napriek tomu 
sa odporúča konzultácia s výrobcami týchto prípravkov. 
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Dávkovanie a pokyny pre použitie: 
 
Hnojivo je určené k aplikácii postrekom v intenzívnych porastoch repky olejnej, slnečnice a ďalších 
významných plodín a kultúr. 
 
 

Plodina Termín aplikácie  Dávka  Dávka vody 
      

Repka olejná Na jeseň v rastovej 
fáze 4 listov 1-2 l/ha. 
Na jar na začiatku 
predlžovacieho rastu  
2 l/ha pred začiatkom 
kvitnutia možno spojiť 
s ochranou proti 
blyskáčikovi 1 l/ha 

 1-2 l/ha  150-350 l/ha 
    
    
    
    
    

    
Slnečnica Vo fáze 2 – 3 párov 

pravých listov až 
púčika. Pri silnom 
nedostatku opakovať v 
intervale 10 - 14 dní 

 1,5 – 2.5 l/ha  150 – 350 l/ha 
    
    
    
    

Repa cukrová Vo fáze 4-6 listov 
plodiny. Pri silnom 
nedostatku opakovať 
po 14 dňoch v dávke 
1 l/ha 

 2 l/ha  150-350 l/ha 
    
    
    
    

Kapustovité Vo fáze  4–6 listov 
plodiny v dávke 3 l/ha, 
pri zistenom silnom 
nedostatku opakovať 
po 10-15 dňoch 

 3 l/ha  150-350 l/ha 
    
    
    
    

Obilniny Od konca odnožovania 
do objavenia  
vlajkového listu 

 0,1 l – 0,3 l/ha  150-350 l/ha 
    
    

Mak siaty Vo fáze 6-8 listov  1 l/ ha  150-350 l/ha 
Zemiaky Týždeň po zapojení 

riadkov 
 1 l/ ha  150-350 l/ha 
    

Jablone, 
ovocné stromy 

Vo fáze ružového 
púčika do začiatku 
kvitnutia, druhá 
aplikácia po opade 
okvetných lístkov. 
2 l/ha po zbere pred 
opadom listov 

 1-2 l/ha  500 – 1000 l/ha 
    
    
    
    
    
    

Jahody Dve aplikácie po 1 l/ha, 
prvá vo fáze bieleho 
púčika, druhá o 14 dní 
neskôr 

 1 l/ha  350 – 500 l/ha 

  

  

  
Čerešne Vo fáze ružového 

púčika 1 l/ha. 
Po zbere a pred 
opadom listov 2 l/ha 

 1-2 l/ha  500 – 1000 l/ha 
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Pokyny pre skladovanie a manipuláciu: 
 
Pri aplikácii prípravku nejedzte, nepite a nefajčite. Zamedzte tvorbe aerosólov. Noste vhodný 
ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare. Po skončení práce si umyte ruky a tvár. 
Znečistený pracovný odev okamžite vyzlečte. Pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi 
inštrukciami (bezpečnostný list). 
 
Prípravok je potrebné skladovať v uzavretých originálnych obaloch, čistých uzamknutých a chladných 
skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, kyselín, lúhov, olejov, horľavých látok a obalov od 
týchto látok. Chráňte pred mrazom, teplotami pod 0°C a nad + 40°C, pred vlhkom a mechanickým 
poškodením. 
 
Zaistite, aby v priebehu skladovania nedochádzalo k častému kolísaniu teplôt. Nekompatibilné 
materiály: silné oxidanty a silné kyseliny a zásady. 
 
Prípravok je miešateľný s bežne používanými prípravkami na ochranu rastlín, napriek tomu 
odporúčame vykonať skúšku miešateľnosti pred začiatkom aplikácie. 
 
Varovné označenie, pokyny k ochrane zdravia a bezpečnosti práce a k ochrane životného 
prostredia: 
 
Varovanie 
H360FD Môže spôsobiť poškodenie plodnosti. Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa. 
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.  
H332 Škodlivý pri vdýchnutí.  
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  
P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.  
P260 Nevdychujte hmlu alebo aerosóly.  
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.  
P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.  
P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. 
P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite 
volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.  
EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty. 
Obsahuje kyselinu boritú (CAS: 10043-35-3), Monoethanolamin (CAS: 141-43-5), Molybdenan 
amónny, tetrahydrát (CAS: 12054-85-2) 
 

 
 
Iba pre profesionálnych užívateľov. 
 
Výrobca: RPC Kvadrat, LTD, Gagarina avenue 41/2, 61001 Charkov, Ukrajina, Tel.: +38  057 736 03  
43, +38 050 320 24 66, info@quantum.ua 
 

 
Doba použiteľnosti: 

 
  36 mesiacov v neporušených obaloch od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok. 
 
  Dátum výroby je uvedený na obale. 
 
  Číslo šarže je uvedené na obale 
 
 



Balenie:     1, 5, 10, 20 a 1.000 L 
Merná hmotnosť:    1,36 kg/l 
 
 
 
Pôvod tovaru: 
 
«Vědeckovýrobní společnost Kvadrat», Ltd, Gagarina avenue 41/2, 61001 Charkov, Ukrajina, 
www.quantum.ua 
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