
Etiketa 

CONAVIT

Pomalu působící hnojivo 

Žadatel a výrobce: Symbiom s.r.o., Sázava 170, 563 01

Číslo rozhodnutí o registraci:   3080

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Celkový dusík jako N min. 4,0 %
Celkový fosfor jako P2O5 min. 5,0 % 
Celkový draslík jako K2O min. 3,0 %

Dále obsahuje hořčík, vápník, síru a stopové prvky B, Mn,Cu, Fe, Zn, Mo.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg hnojiva): kadmium 2, 
olovo 100, rtuť 1,0; arsen 20, chrom 100, měď 150, molybden 20, nikl 50, zinek 600.  

Základní charakteristika výrobku:
CONAVIT je pomalu působící hnojivo, složené z přírodních složek - organických a 

minerálních komponentů, kterými jsou: rohovina, mleté minerály a horniny (zeolit, bentonit, 
fosfáty), patentkali, přírodní humáty, extrakty z mořských organismů (řasy aj.). Hnojivo 
neobsahuje syntetické komponenty. 

Zásoba živin se uvolňuje postupně do půdy. Živiny jsou využívány rostlinami při 
jejich uvolnění. Hnojivo je vysoce kompatibilní s mykorhizními preparáty a s prostředky 
biologické ochrany rostlin na bázi mikroorganismů.

Rozsah a způsob použití:
Conavit je univerzálně použitelný v zahradě (květiny, keře, jehličnaté i listnaté 

dřeviny, ovoce, zelenina, léčivé rostliny), u okrasných rostlin pěstovaných v truhlících a 
jiných nádobách, především jako hnojivo zásobní a k základnímu hnojení.

Způsob aplikace a dávkování:
Hnojivo se aplikuje před výsadbou nebo při výsadbě přímou aplikací hnojiva do výsadbové 
jamky, plošně na záhony před výsadbou rostlin a na okrasné rostliny pěstované v truhlících a 
jiných nádobách.

a) k výsadbovému materiálu do výsadbové jamky 
- na každý litr objemu kořenového balu se dávkuje 15 g hnojiva. 

b) plošně na záhony před výsadbou rostlin
- do zóny, kde rostliny obvykle koření (cca do hloubky 10-15 cm), se zapracuje 200-400 g hnojiva

CONAVIT na 1 m2. 

c) na okrasné rostliny pěstované v truhlících a jiných nádobách
- na 1 m3 půdy se aplikují 4kg  tj. 4 g hnojiva CONAVIT na 1 litr půdy. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Nejezte. Nepijte. Nekuřte při používání (S 20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při zasažení očí 
okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody (S 28). Ve vážnějších 
případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc. Přípravek může při dlouhodobém a 
opakovaném působení vyvolat u vnímavých jedinců přecitlivělost. 

První pomoc: Při zasažení očí je vypláchněte proudem čisté vody. Při náhodném požití vypijte větší množství 
pitné vody. Při vážnějším zasažení nebo požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

Podmínky skladování, doprava
CONAVIT se skladuje v původních uzavřených obalech (S49), v suché, chladné, dobře větratelné 

místnosti. Skladuje se odděleně od potravin a krmiv, mimo dosah dětí (S2/13). 

Likvidace obalů a zbytků: Prázdné obaly doporučujeme předat do sběru k recyklaci nebo spálit ve schválené 
spalovně. Zbytky preparátu je možno použít do zahradnických kompostů.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Hmotnost balení: papírové a PE obaly 750 g; 3 kg, 10 kg, 20 kg, velkoobjemové vaky 750 kg
jiný způsob balení může být dohodnut mezi výrobcem a odběratelem

Datum výroby = Číslo výrobní šarže

Datum výroby: uvedeno na obale




