
StimGUARD pH 
 

etiketa 

ES HNOJIVO C.2.9 - hnojivo NK- roztokové  
 

živina 
obsah 

(g/l) (% hmot.) 
celkový dusík (N) 65 5,5 
vodorozpustný oxid draselný (K2O) 112 9,5 
 
Výrobca: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Česká republika, tel.: 420 383 399 737. 
 

 
Zvláštne pokyny pre použitie: 
Používa sa formou mimo koreňovej výživy postrekom na list rastlín. 
Používať iba v prípade skutočnej potreby, neprekračovať odporúčané dávkovanie.  
Doba použiteľnosti: minimálne 18 mesiacov od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania.  
 
Rozsah a spôsob použitia: 
Hnojivo StimGUARD pH je určené k rýchlemu riešeniu nedostatku draslíku v poľných plodinách, ovocí, zelenine, 
viniča a chmeľu. Tak isto slúži k stabilizácii pH postrekovej kvapaliny pri kombinácii s prípravkami na ochranu 
rastlín, ktoré vyžadujú zníženú hodnotu pH. 
 
Pri aplikácii dodržujte tieto zásady: 

1. Neprekračujte odporúčanú koncentráciu živného roztoku. 
2. Nestriekajte na prudkom slnku a vysokých teplotách; najlepšie je ranná (po zídení rosy) alebo neskôr 

popoludňajšia aplikácia. Postrek pred dažďom alebo za dažďa nie je účinný.             
3. Pripravenú postrekovú kvapalinu za stáleho miešania ihneď aplikujte až do úplného spotrebovania. 

 
Odporúčané aplikácie 

plodina termín aplikácie  odporúčaná 
dávka dávka vody 

obilniny* od 1. listu do konca 
mliečnej zrelosti BBCH 21 – 77 0,3 – 2 l/ha 120 – 300 l/ha 

kukurica* od 1. listu do konca 
kvitnutia BBCH 11 - 69 0,3 – 2 l/ha 120 – 300 l/ha 

repka*, horčica*, mak*, 
slnečnica* 

od 1. listu po 
dosiahnutia plnej 
veľkosti semien 

BBCH 11 – 79 0,3 – 2 l/ha 120 – 300 l/ha 

zemiaky 1 list až 2 týždne pred 
zberom BBCH 11 - 69 0,3 – 2 l/ha 120 – 600 l/ha 

repa cukrová 1 list až 2 týždne pred 
zberom BBCH 11 - 49 0,3 – 2 l/ha 120 – 600 l/ha 

strukoviny* 
od 1. listu po 

dosiahnutie plnej 
veľkosti strukov 

BBCH 11 - 69 0,3 – 2 l/ha 150 – 300 l/ha 

vinič* 
od 1. listu do 

ukončenia uzatvárania 
strapcov 

BBCH 11 - 79 0,3 – 2 l/ha 300 – 2000 l/ha 

chmeľ* od 1. listu do konca 
kvitnutia BBCH 11 - 69 0,3 – 2 l/ha 300 – 2000 l/ha 

plodová zelenina* od 1. listu do konca 
kvitnutia BBCH 13 - 69 0,3 – 2 l/ha 120 – 600 l/ha 

koreňová zelenina 1. list až 2 týždne pred 
zberom od BBCH 13 0,3 – 2 l/ha 120 – 600 l/ha 

* neaplikujte dávku vyššiu než 0,3 l/ha v dobe kvitnutia u plodín, u ktorých sa zberá zrno, semeno, či plod. 
 



StimGUARD pH znižuje a stabilizuje pH postrekovej kvapaliny – pri dávke 0,3 l/ha dosiahneme hodnoty pH vhodné 
pre aplikáciu napr. pyretroidov, acetamipridov, či glyfosátov. 
 
Listové hnojivo StimGUARD pH je zdrojom rýchlo účinného dusíku a draslíku v organickej väzbe, ktorý významne 
zasahuje do syntézy a transportu sacharidov a do regulácie vodného systému rastliny. Toto je ešte podporené 
v prípade spoločnej aplikácie s hnojivami s obsahom bóru. Ďalej obsahuje betain, ktorý obmedzuje stres rastlín a 
podporuje odolnosť rastlín proti nepriaznivým vplyvom vonkajšieho prostredia. 
 
Pri kombinovaní s ďalšími hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín vždy spravte skúšku miešateľnosti. 
Hnojivo pridávajte ako prvú zložku do vody a následne rozmiešajte ostatné zložky. Nikdy nevytvárajte tank 
mix z koncentrovaných zložiek! 
 
Obsah rizikových látok: Obsah rizikových prvkov a látok neprekračuje limity platné v Slovenskej republike.  
 
Spôsoby zneškodňovania látky/prípravku: 
Zostatky prípravku (prípadne oplachovú vodu) zhromaždite k opätovnému použitiu ako hnojivá. Prázdne obaly 
môžu byť po zodpovedajúcom vyčistení vodou recyklované. 
 
Podmienky skladovania: 
Skladujte v originálnych obaloch pri teplote -10 °C až +30 °C na uzamknutom, chladnom a dobre vetranom mieste. 
Maximálne množstvo vrstiev pri skladovaní: 2 vrstvy. 
 
Doba použiteľnosti: 18 mesiacov od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania. 
 
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 
 

 
Varovanie 
 
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 
Dráždi pokožku. Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
Po manipulácii dôkladne umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Používajte ochranné rukavice/ochranné 
okuliare/tvárový štít. PRI STYKU S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: 
Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak ich je možné vybrať 
ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. 
 
Výrobca: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, Střelské Hoštice, Česká republika, telefón: 383 399 737 
 
UFI: P4VV-UF2F-8U96-TM0E 
 
 
Obsah balenia: • 5,9 kg • 11,8 kg • 23,6 kg • 590 kg • 1180 kg (tj. 5 l • 10 l • 20 l • 500 l • 1000 l) 
 
 
 
 
 


