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LIFIO Micro 
  
 

 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: 
kadmium 1, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100. 
 
Zvláštní pokyny pro používání: 
Používat pouze v případě skutečné potřeby, nepřekračovat doporučené dávkování. 
 
Rozsah a způsob použití:  
LIFIO Micro je vysoce koncentrovaný kapalný produkt, který výrazně odstraňuje nedostatek 
mikroelementů a napomáhá předcházet fyziologickým poruchám rostlin při jejich nedostatku. 
 
Doporučené dávkování: 
Postřik na list: 1-2 krát v dávce 0,5-0,8 l/ha (dávka vody 100 - 1000 l/ha). 
Postup: pomalu přidávejte potřebné množství hnojiva do 50 % celkového obsahu vody za stálého 
míchání. Následně přidejte zbytek vody a rovnoměrně zamíchejte. 
 
 
 
 

HNOJIVO ES 
 

Typ hnojiva: E.2.4.1. Směs stopových živin bór(B), měď (Cu), železo (Fe),  molybden (Mo), 
                       zinek (Zn) 
 
Deklarovaný obsah: 

Vlastnost Hodnota 

Vodorozpustný bór jako B  min. 0,5 % hm. (7 g/l) 

Vodorozpustná měď jako Cu  min. 0,3 % hm. (5 g/l) 

Vodorozpustné železo jako Fe  min. 5,0 % hm. (67,5 g/l) 

Vodorozpustný molybden jako Mo  min. 0,1 % hm. (2 g/l) 

Vodorozpustný zinek jako Zn  min. 0,8 % hm. (11 g/l) 

Vodorozpustný mangan jako Mn min. 2,8 % hm. (30 g/l) 

Vzhled světlehnědá kapalina 

Hodnota pH (vodní výluh)                                                                                            1,5 

Specifická hmotnost v g/ml 1,3 – 1,4 g/ml 

Částice nad 0,5 mm v % max. 0,0 

 
Čistá hmotnost: 6,75kg (tj. 5litrů) 
 
Evidenční číslo: E469 
 
Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): Agrobiosfer, s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava,              
Slovenská republika 
 



    Etiketa 

 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte 
vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
 
Podmínky skladování:   
Hnojivo skladujte mimo dosah přímého slunečního záření a pokud možno na suchém a chladném 
místě. Hnojivo skladujte v uzavřených obalech a mimo dosah dětí a zvířat. 
 
Mísitelnost: 
Hnojivo je slučitelné s většinou kapalných hnojiv a produktů na ochranu rostlin, kromě alkalických 
přípravků. V případě, že si nejste jisti vzájemným působením chemikálií, proveďte test slučitelnosti. 
 
Hnojivo se dodává balené. 
 
Objem náplně:  50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, 100 l, 200 l, 250 l, 500 l, 1000 l. 
 
Doba použitelnosti: 36 měsíců od data výroby. 
 
 
Číslo výrobní šarže:                                                                 Datum výroby: 
       Datum výroby: 
Původ hnojiva: Agrobiosfer, s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, 
Více na info@agrobiosfer.cz, www.agrobiosfer.cz, 
 


