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HNOJIVO ES 

3f – Měď – roztokové hnojivo  

Výrobce: 

SERVALESA, SL, Av. Jerónimo Roure parc. 45 (Poligono Industrial Ingruinsa),- 46520 Puerto de 

Sagunto (Valencia), (tel: +34 96 269 10 90) 

Dovozce/Dodavatel: 

Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 63, 140 62 Praha 4, tel.: +420 261 090 282-6 

Údaje o obsahu: 

Sergomil L60 je minerální hnojivo se stopovými živinami. Obsahuje:  

vodorozpustná měď (Cu) 5,5% (w/w) 

Hmotnost (objem) balení: 

1 lit. PE láhev, obsahující 1,34 kg (+/- 2%) 

5 lit PE láhev obsahující 6,7 kg (+/- 2%) 

20 lit. HDPE kanystr 

SERGOMIL L60 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

 
(Xn) zdraví škodlivý 
(R22) Zdraví škodlivý při požití. 
(S2) Uchovávejte mimo dosah dětí. (S13) Uchovávejte odděleně od potravin nápojů a krmiv. (S20/21) 
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. (S36/37/39) Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné 
rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. (S45) V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 
Nepovinné údaje: 
Rozsah a způsob použití: 
SERGOMIL L60 působí systemicky, po aplikaci pronikne membránou listu a je rozváděn rostlinnou 
šťávou. Měď je v molekulárním komplexu chráněná a nemění se v Cu2+, nekrystalizuje ve formě soli, 
fytotoxicita je vyloučená.  
Dostatečné množství mědi podporuje přirozené obranné mechanizmy v rostlinných pletivech.  

Použití: v obilninách, v řepce olejné, v ovocných sadech, ve vinné révě, v zelenině event. v dalších 

plodinách – všude tam kde se projevil deficit. 

Doporučené dávkování: 
SERGOMIL L60 aplikujte v 15ti denních intervalech ve formě postřiku v dávce 1,5-3 l/ha, nebo ve 
formě závlahy v dávce 2-3 l/ha. 
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UPOZORNĚNÍ 

Při aplikaci ve formě postřiku nedoporučujeme míchat s dalšími přípravky. 

Při aplikaci ve formě závlahy z důvodu nízkého pH přípravku (pH 3), je nezbytné na menším vzorku 

přezkoušet zda se vzájemně míchané přípravky neovlivňují. Nemíchejte se silně alkalickými přípravky, 

nebo produkty obsahujícími vápník, aminokyseliny, přípravky obsahujícími měď, nebo přípravky 

obsahující dusík, fosfor nebo síru (vyjma přípravku Biozufre)  

Dobře promíchat (protřepat) obsah před přípravou aplikační kapaliny. 

Bezpečnostní opatření: 

Při práci s přípravkem používejte osobní ochranné pracovní pomůcky.  

Podmínky skladování: 

Skladovat při teplotě od 0°C do 35°C v originálních neporušených obalech. 

Likvidace obalů: 

Prázdné obaly od přípravku se znehodnotí a předají do sběru k recyklaci nebo se spálí ve schválené 

spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200–1400 °C ve druhém stupni a 

čištěním plynných zplodin. Stejným způsobem je nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku. 

Doba použitelnosti: 

2 roky od data výroby 

Datum výroby/Číslo výrobní šarže: 

uvedeno na obale 


