
Etiketa

ALGAVIT, pomocný rostlinný přípravek

Výrobce: Acadian Seaplants Limited, Darthmouth, Nové Skotsko, Kanada

Dovozce: Symbiom, s.r.o., Sázava 170, PSČ 56301

Číslo rozhodnutí o registraci: 3856                                                  
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Vlastnost:                                        Hodnota:

Vlhkost v % max.                                                                       8,0
Spalitelné látky v sušině v % min.     40
Hodnota pH                                                 10 až 11
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg pomocného rostlinného 
přípravku): kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 10; chrom 50.

Základní charakteristika výrobku:
ALGAVIT je pomocný rostlinný přípravek, složený ze 100% rozpustného extraktu z mořské 
řasy Ascophyllum nodosum. Přípravek je určený pro ošetření rostlin v průběhu vegetační 
sezóny. Najde uplatnění zejména v zemědělství, zahradnictví, při pěstování pokojových a 
balkónových rostlin, při údržbě trávníků.

Pozitivní efekt na růst rostlin je primárně založen na přirozeném obsahu 
makroelementů (min. 1 % N, 0,2 % P, 17% K, dále S, Mg, Ca), mikroelementů (Cu, Zn, Mn, 
Fe aj.), aminokyselin a dalších organických látek jako např. kys. alginová, manitol, 
fytohormony aj. v biomase řas. Díky aplikaci přípravku dochází ke zlepšení růstu kořenů 
a ujímání rostlin, zlepšení výživy, výnosu a odolnosti rostlin v období nepříznivého stresu.

Aplikace a dávkování:
Přípravek se aplikuje zálivkou nebo postřikem 1 x 7-14 dní v průběhu celé vegetační sezóny. 
Dávka 10 g (půl odměrky) se rozmíchá v 10 l vody ve vhodné nádobě nebo v postřikovači. Při 
aplikaci na list nenahrazuje standardní hnojení a přihnojování rostlin. Při aplikaci zálivkou je 
nutné dodaný K započítat do systému živin a zajistit odpovídající dávky N a P.

Další informace:
Při používání přípravku nejezte a nepijte. Při zasažení očí vypláchněte vodou. Neobsahuje geneticky upravené 
organismy. Nezanechává škodlivé zbytky v půdě.

Podmínky skladování
Skladujte v suchu a chladu. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin a krmiv. 

Přípravek je dodáván balený. Hmotnost balení:

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
Za dodržení podmínek skladování je přípravek použitelný po dobu 2 let od data výroby.

Číslo výrobní šarže:                                                                                         Datum výroby:

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a 
Nařízení Komise (ES) č. 889/2009 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.                         


