
FORTE beta® 
HNOJIVO ES 

Kvapalné dusíkaté hnojivo n(Mg),18,4;(4,2) s bórom B, Mangánom Mn , molybdénom Mo a Zinkom 
Zn. 

17,9% N celkový, z toho Vodorozpustný celkový dusík 240g/l 
            14,9%  N močovinový Vodorozpustný močovinový dusík 200g/l 
            3,0% N nitrátový Vodorozpustný nitrátový dusík 40g/l 
4,2% MgO Vodorozpustný oxid horečnatý 57g/l 
1,11% B Vodorozpustný bór v komplexe s monoetanolamínom 15g/l 
0,37% Mo Vodorozpustný molybdén 5g/l 
0,37% Mn Vodorozpustný mangán v cheláte s EDTA 5 g/l 
0,37% Zn Vodorozpustný zinok v cheláte s EDTA 5g/l 
 

Zvláštne pokyny pre používanie. Použiť iba v prípade skutočnej potreby, neprekračovať odporúčané 
dávkovanie. Používa sa formou mimo koreňovej výživy postrekom na list rastlín. 

Obsah balenia: 27 kg, 536kg 1340kg (tj.20litrov, 400litrov, 1000litrov) 

Výrobca: AGRA GROUP a.s. Tovární 201, 38715 Střelské Hoštice, Česká republika 

 

 

Podmienky skladovania:  

Skladujete oddelene od potravín, mimo dosah detí a v pôvodných obaloch. Doba použiteľnosti : 18 
mesiacov od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania. Hnojivo skladujte 
v pôvodných obaloch, v zastrešenom priestranstve, pri teplote v rozmedzí-10° až +30°C. Maximálne 
množstvo vrstiev pri skladovaní: bandaska 20l – 3 vrstvy, jumbo  400 a 1000l – 2 vrstvy. 

Rozsah a spôsob použitia: 

Hnojivo je určené pre aplikáciu do všetkých poľnohospodárskych plodín okrem obilnín (z dôvodu 
zvýšeného obsahu bóru). 

Hektárová dávka: 5,4kg/ha tj. 4l/ha 

Aplikačné pravidlá: 

1. Neprekračujeme odporúčanú koncentráciu živného roztoku. 
2. Nestriekame pri prudkom slnku a vysokých teplotách; najlepšia aplikácia je ranná (po ústupe 

rosy) alebo neskoro popoludní, postrek pred dažďom alebo počas dažďa nie je účinný. 
3. Nestriekame porasty fyziologicky či mechanicky poškodené alebo silno napadnuté chorobami 

a škodcami. 



4. Pripravenú postrekovú kvapalinu za stáleho miešania ihneď aplikujeme do úplného 
spotrebovania. 

Odporúčané aplikácie listového hnojiva 

Plodina Termín aplikácie Dávka hnojiva (l/ha) Dávka vody (l/ha) 
 

Olejniny 2.list až kvitnutie 4 120-400 
Strukoviny 2.list až kvitnutie 4 120-400 
Okopaniny 2.list až uzavretie porastu 4 120-400 
Kukurica Od 2.listu 4 120-400 
Vinná réva Od 3.listu  4 150-800 
Ovocné plodiny Od začiatku vývoja listov 4 300-800 
Zelenina Tvorba listov, plodov 4 150-600 
Chmeľ Od 2.páru listov 4 1500-2000 
 

Forte beta obsahuje mimo uvedených živín tiež látky významne podporujúce ich prijem a následnú 
využiteľnosť pre rast a vývoj rastlín. 

Pri kombinovaní s ďalšími hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín odporúčame vždy vykonať 
skúšku miešateľnosti. Hnojivo Forte beta pridáme ako poslednú zložku. Nikdy nevytvárajte tankmix 
z koncentrovaných zložiek. 

Obsah rizikových prvkov v hnojive: neprekračuje limitné hodnoty stanovené vyhláškou č. 26/2001 
z.z. (v mg/kg): Cd 1,0, Pb 10, Hg 1,0 As 20, Cr 50. 

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: 

Pri práci s hnojivom je zakázané piť, jesť, fajčiť. Je potrebné dodržiavať zásady osobnej 
hygieny, po práci a pred jedlom si umyť ruky teplou vodou a mydlom a ošetriť vhodným 
reparačným krémom. 

Prvá pomoc: 

Pri zasiahnutí očí: okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. 

Požitie: vypiť bezprostredne pol litra vlažnej vody a vyhľadať lekára. 

Zasiahnutie pokožky: rýchle opláchnuť dostatočným množstvom vody, neskôr 
dôkladne, ale bez veľkého mechanického dráždenia, umyť vodou a mydlom, odložiť 
zasiahnutý odev. Vo všetkých ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí očí, vždy vyhľadať 
lekára. 

 Spôsoby zneškodnenia látky/prípravku. 

Zvyšky prípravku zhromaždite k opätovnému použitiu ako hnojiva. 

Hnojivo sa dodáva balené. 



Výrobok je dodávaný do obehu v súlade s požiadavkami nariadenia ES 2003/2003 o hnojivách z dňa 
13.10.2003 v znení neskorších predpisov. Výrobok zodpovedá typu, uvedenému  v odstavci C.1.1, 
prílohy 1 Nariadenia. 

 

AGRA servis:www.agra.cz, tel.:+4203833999737 

 

Dátum výroby/číslo výrobnej šarže: 


