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Nutrostimul 
 

Tuhé hnojivo na báze rastlinných aminokyselín.  

 
Číslo UKSUP: 1569 

 

Výrobca:  ADIEGO HERMANOS S.A., Ctra. Valencia Km. 5,900 - 50410 CUARTE DE 

HUERVA (ZARAGOZA), ŠPANIELSKO 

Distribútor: Bioka, s.r.o, Chorvátska 165, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika        

 

POPIS: Nutrostimul je produkt s vysokým obsahom aminokyselín rastlinného pôvodu, ktorý 

je veľmi dobre rozpustný vo vode. Hnojivo obsahuje 12,5 % dusíka. Aminokyseliny vplývajú 

na odolnosť rastlín proti biotickým a abiotickým stresom, čím sa zvyšuje kvalita a výnos plodín. 

Tento produkt sa môže pridávať aj do pôdy, čím sa zlepšia jej fyzikálne a chemické parametre. 

Produkt je povolený v ekologickom poľnohospodárstve. 

 
NÁVOD NA POUŽITIE HNOJIVA: 

Plodina Dávka Odporúčania  

Postrek Pôdna aplikácia  

Ovocné stromy 100-120 g / 100 l vody 1,25-1,50 kg / ha 

 

3-5 aplikácií 

Vinič 50-60 g / 100 l vody 1,00 kg / ha 

 

2-3 aplikácie 

Záhrada 50-60 g / 100 l vody  1,00-1,25 kg / ha 

 

2-3 aplikácie 

 

Deklarovaný obsah:  

Celkový dusík (N)........................12,5 %  

Obsah aminokyselín.....................60,0 % 

Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v Španielsku. 

 

Číslo šarže: uvedené na obale                                                     

Dátum exspirácie: uvedené na obale 

 

Balenie: 10 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg a 25 kg PE vrecko potiahnuté Al 

fóliou      

 

Ochranná doba: 0 dní                                        

Skladovanie: 3 roky v originálnom obale 

 

Príprava postrekovej kvapaliny: Najlepšie výsledky sa získajú ak sa dodrží doporučená 

dávka a aplikácia sa uskutoční na obe strany listu. Hnojivo rozmiešajte v malom množstve vody 

a vlejte do postrekovača naplneného vodou do ½ objemu. Rozmiešajte a doplňte na požadovaný 

objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa premiešava počas aplikácie.  

Kompatibilita: Je kompatibilný s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín a hnojív. Odporúča 

sa urobiť test pred použitím akejkoľvek zmesi. Neodporúča sa miešať s olejmi, meďou, sírou, 

alkalickými výrobkami a / alebo výrobkami s alkalickou reakciou. 
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:  

P102: Uchovávajte mimo dosahu detí. P270: Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite 

a nefajčite. 

PRVÁ POMOC: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní 

a vyhľadajte lekársku pomoc. Po zasiahnutí pokožky: Umyte veľkým množstvom vody 

a mydla. Po požití: Nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu. 

V prípade potreby konzultujte s Národným toxikologickým informačným centrom, UNB 

Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: +421 (0)2 54-774-166. 

SKLADOVANIE A ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV:  Uchovávajte v originálnych obaloch 

v suchých chladných miestnostiach. Doporučená teplota +5 až +35 ºC. Uchovávajte oddelene 

od skladovaných potravín, nápojov a krmív. Doba skladovateľnosti v pôvodných neporušených 

obaloch je 2 roky od dátumu výroby.  

 


