
CAMPOFORT® Special Cu 
HNOJIVO ES 
Kvapalné dusíkaté hnojivo N (Mg, S), 12 (2,5-2,0) s meďou 
 

15,0 % (v/v) N močovinový vodorozpustný močovinový dusík 180 g/l 
 

2,5 % (v/v) MgO 
 

vodorozpustný oxid horečnatý 
 

30 g/l 

2,0 % (v/v) S vodorozpustná síra 23 g/l 
0,4 % (v/v) Cu 

 
vodorozpustná meď  chelát s EDTA 

 
5,0 g/l 

 
Zvláštne pokyny pre používanie: 
Používa sa formou mimokoreňovej výživy postrekom na list rastlín. 
Používať iba prípade skutočnej potreby, neprekračovať odporučené dávkovanie. 
Obsah Balenia: 24 kg  600 kg  1200 kg (tj. 20 litrov  500 litrov  1000 litrov). 
Výrobca: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Česká republika. 
 
 
Podmienky skladovania: 

Skladujte v originálnych obaloch pri teplote -5 °C až +30 °C na chladnom a dobre vetranom mieste. 
Maximálne množstvo vrstiev pri skladovaní: Bandasky 21 dm3: 3 vrstvy • jumbo 1 m3: 2 vrstvy. 
 
Doba použiteľnosti:  
18 mesiacov od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania. 
 
Rozsah a spôsob použitia:  
Hektárová dávka: 12 kg / ha (tj. 10 litrov / ha) 
Hnojivo je určené k rýchlemu riešeniu nedostatku medi poľných plodín, ovocia, zeleniny, vinnej revy a chmeľu. 
 

Pri aplikácii dodržujte tieto zásady: 

1. Neprekračujte odporúčanú koncentráciu živného roztoku. 
2. Nestriekajte pri prudkom slnku a vysokých teplotách; najlepšie je ranné (po zídení rosy) alebo neskoré 
popoludňajšie aplikovanie, postrek pred dažďom alebo za dažďa nie je účinný. 
3. Nestriekajte porasty fyziologicky či mechanicky poškodené alebo silne napadnuté chorobami a 
škodcami. 
4. Pripravenú postrekovú kvapalinu za stáleho miešania ihneď aplikujte až do úplného spotrebovania. 
 
Odporúčaná aplikácia 

Plodina Termín aplikácie Odporúčaná dávka 
(l/ha) 

Možnosť 
kombinácie 

Množstvo vody 

l/ha 

Obilniny BBCH 22-61 10 Pesticídy, kvapalné 
hnojivá 

120-300 

kukurica BBCH 13-51 10 Pesticídy, kvapalné 
hnojivá 

150 - 300 

Repka, horčica, 
mak , slnečnica 

BBCH 16 - 61 10 Pesticídy, kvapalné 
hnojivá 

120 -300 

Zemiaky, cukrová 
repa 

BBCH 14 - 85 10 Pesticídy, kvapalné 
hnojivá 

150 -300 



strukoviny BBCH 13 - 59 10 Pesticídy, kvapalné 
hnojivá 

150 -300 

Chmeľ, ovocné 
plodiny, 
zeleniny,vinič 

Podľa potreby 10 Pesticídy, kvapalné 
hnojivá 

300 - 2000 

 
Listové hnojivo CAMPOFORT® Special Cu je zdrojom chelátovej medi, ktorá je súčasťou mnohých enzýmových 
procesov rastlín (napr. spracovanie nitrátového dusíku). 
 
Pri kombinovaní s ďalšími hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín odporúčame  vždy urobiť skúšku 
miešateľnosti. Hnojivo pridávajte ako poslednú zložku. Nikdy nevytvárajte tank mix z koncentrovaných 
zložiek! Ďalšiu zložku pridávajte až po dokonalom rozmiešaní predchádzajúcich zložiek. 
 
Obsah rizikových prvkov v hnojive neprekračuje limitné hodnoty stanovené vyhláškou č. 26/2001 Z.z. 

(Cd ˂ 1 mg/kg • Pb ˂ 10 mg/kg • Hg ˂ 1 mg/kg • As ˂ 10 mg/kg • Cr ˂ 50 mg/kg). 
 
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 

(P102): Uchovajte mimo dosah detí. 
(P280): Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. 
(P305+P351+P338): PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné 
šošovky, ak sú vložené a ak ich ide ľahko vybrať. Pokračujete vo vyplachovaní.  
 (P302+P352): PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
Prvá pomoc: 

Pri zasiahnutí očí: Okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. 
Pri požití: Ústa vypláchnite vodou (ak je postihnutý pri vedomí); nikdy nevyvolávajte 
zvracanie. Ak postihnutý zvracia, zabráňte vdýchnutiu zvratkov a zaistite aby hlava bolo nižšie ako je telo. Vždy 
zaistite lekárske vyšetrenie.  
Pri styku s kožou: Odstráňte zasiahnutý odev. Umyte veľkým množstvom studenej vody, potom bez 
mechanického dráždenia umyte zasiahnuté miesta teplou vodou a mydlom a ošetrite reparačným krémom. 
Spôsoby zneškodnenia látky/prípravku: 

Zvyšky prípravku (prípadne oplachovú vodu) zhromaždite k opätovnému použitiu ako hnojiva. 
Výrobok je daný do obehu v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 2003/2003 O hnojivách z dňa 
13.10.2003 v znení neskorších predpisov. Výrobok zodpovedá typu, uvedenému v odstavci C.1.1. Prílohy 1 
Nariadenia. 
AGRA servis: www.agra.cz, +420 383 399 737 
Dátum výroby/číslo výrobnej šarže: 


