
RETAFOS
®
 prim 

 

HNOJIVO ES 
Kvapalné NPK hnojivo 8-17-17 s bórom, B 

  8,68 % (v/v) N celkový vodorozpustný celkový dusík   125 g/l 

  6,93 % (v/v) N močovinový vodorozpustný močovinový dusík   100 g/l 

  1,75% (v/v) N amónny vodorozpustný amónny dusík   25 g/l 

  17,36 % (v/v) P2O5 vodorozpustný oxid fosforečný 250 g/l 

  17,36 % (v/v) K2O vodorozpustný oxid draselný   250 g/l 

  0,35 % (v/v) B vodorozpustný bór v komplexe s monoetanolamínom     5 g/l 

 
Zvláštne pokyny pre používanie:  
Používa sa formou mimokoreňovej výživy, postrekom na list rastlín. 
Používať len v prípade skutočnej potreby, neprekračovať odporúčané dávkovanie.  
 
Obsah balenia:   29 kg – 864 kg – 1 440 kg (tj. 20 litrov – 600 litrov – 1000 litrov) 
 
Výrobca : AGRA GROUP a.s., Tovární 9 , 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic 
 
Podmienky skladovania:  
Skladujte v originálnych obaloch pri teplote +5°C až +30°C na chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte 
mimo dosahu detí (S2), oddelene od potravín, nápojov a krmív (S13).   
Maximálne množstvo vrstiev pri skladovaní : bandasky 20 litrov: 3 vrstvy– kontajnery 1m

3
:  2 vrstvy.  

Doba použiteľnosti : 18 mesiacov od dátumu výroby  hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania. 
 
Rozsah a spôsob použitia: Hektárová dávka: 7,2 kg / ha (tj. 5 litrov / ha) 
  Pri aplikácii sa držíme týchto zásad: 

1. Neprekračujeme odporúčanú koncentráciu živinného roztoku. 
2. Neaplikujeme pri prudkom slnku a vysokých teplotách, najlepšia je ranná(po zliatí rosy) alebo 

neskorá popoludňajšia aplikácia, postrek pred dažďom alebo za dažďa nie je účinný. 
3. Neaplikujeme na porasty fyziologicky či mechanicky poškodené alebo silne napadnuté chorobami 

a škodcami. 
4. Pri príprave postrekovej zmesi používajte k rozpúšťaniu prípravku vodu z kategórie stredne tvrdá. 

Pri použití vody o vyšší stupeň tvrdosti odporúčame pridať do postrekovej zmesi prípravok 
REVITIN v dávke 0,6-1 l/ha podľa tvrdosti použitej vody. Prípravok REVITIN sa pridáva do zmesi 
pred dávkovaním RETAFOSU

®
prim. 

5. Pripravenú postrekovú zmes za stáleho miešania ihneď aplikujeme až do úplného spotrebovania.  
 

Odporúčaná aplikácia listového hnojiva podľa AVS (aktuálny výživový stav rastlín) 

Plodina 
Termín 

aplikácie 
Dávka 

Možnosť kombinácie  Množstvo 
vody 

obilniny BBCH 12- 61 5 l (7,2 kg)/ha Pesticídy a kvapalné hojivá 120 – 300 l/ha 

kukurica BBCH 12- 61 5 l (7,2 kg)/ha Pesticídy a kvapalné hojivá 150 – 300 l/ha 

Repka, horčica, 
mak, slnečnica 

BBCH 11- 61 
5 l (7,2 kg)/ha Pesticídy a kvapalné hojivá 120 – 300 l/ha 

Zemiaky, repa 
cukrová 

BBCH 12- 61 
5 l (7,2 kg)/ha Pesticídy a kvapalné hojivá 150 – 300 l/ha 

strukoviny BBCH 12- 61 5 l (7,2 kg)/ha Pesticídy a kvapalné hojivá 150 – 300 l/ha 

Chmeľ, ovocné 
plodiny, zelenina, 
vinič 

Podľa potreby 
5 l (7,2 kg)/ha Pesticídy a kvapalné hojivá 300 – 2000 l/ha 

 
Listové hnojivo RETAFOS

®
prim je určené pre aplikáciu rastlinám v počiatočnej fáze rastu. Znižuje 

citlivosť rastlín k stresovým situáciám a podporuje rozvoj koreňového systému a tvorbu energeticky 
bohatých látok. 
 
Miešateľnosť:  
Pre plodiny s vyššou potrebou bóru pridajte k 5 l hnojiva RETAFOS

®
 prim 0,5 až 1 l hnojiva BÓR 150. 

Tiež je možné RETAFOS
®
 prim miešať s hnojivom SÍRA 165. 

RETAFOS
®
 prim nie je možné kombinovať s prípravkami HORČÍK 140 a ZINOK 120. Tak isto nie je 

možné miešať RETAFOS
®
 prim s hnojivami obsahujúcich vápnik, horčík a mangán.   

 
Pri kombinovaní s ďalšími hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín odporúčame vždy spraviť 
skúšku miešateľnosti. Hnojivo pridávame ako poslednú zložku. Nikdy nevytvárajte tank mix 
z koncentrovaných zložiek. 
 
 
Obsah rizikových prvkov v hnojive neprekračuje zákonom stanovené limity.(Cd<1 mg/kg · Pb<10 mg/kg 
· Hg<1 mg/kg · As<10 mg/kg · Cr< 50 mg/kg). 
 
 



Varovanie 
 
Hnojivo RETAFOS prim je podľa Nariadenia (ES) 1272/2008 klasifikované ako nebezpečné. 
Spôsobuje vážne podráždenie očí (H319). Eye Irrit 2 
Obsahuje:     Polyfosforečnan amónny  
 
Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie 
(P101): Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal, alebo štítok výrobku. 
(P102): Uchovajte mimo dosah detí. 
(P280): Používajte ochranné rukavice/ ochranné okuliare/Tvárový štít. 
Pri práci je zakázané jesť, piť a fajčiť Dodržujte zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom umyte 
pokožku rúk teplou vodou a mydlom o ošetrite reparačným krémom. 
 
Prvá pomoc:  
(P305+P351+P338): Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút opatrne vypláchnite vodou. Vyberte kontaktné 
šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. 
(P337+P313): AK PRETRVÁVA PODRÁŽDENIE OČÍ: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. 
 
AGRA servis: www.agra.cz, +420 383 399 737 
 
Spôsob zneškodnenia látky/prípravku: 
Zostatky prípravku (prípadne oplachovú vodu) zhromaždite k opätovnému použitiu tak isto ako hnojivo. Obaly 
od hnojiva je možné po vypláchnutí recyklovať. 
 
Výrobok je do obehu uvádzaný v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 2003/2003 O hnojivách zo dňa 
13.10.2003 v znení neskorších predpisov. Výrobok zodpovedá typu, uvedenom v odstavci C.2.1. e Prílohy 1 
Nariadenia. 
 
Dátum výroby/číslo výrobnej šarže: 
 
Výhradný zástupca pre SR:  

 
Qenerika, s.r.o., Nádražná 58, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Tel.: 02 45 94 34 26, Fax: 02 45 64 73 93 
 
 

http://www.agra.cz/

