
Etiketa / Příbalový leták 

LIFIO Boron 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: E.1.1.f Suspenzní hnojivo s bórem 

 
Obsah bóru jako B (borethanolamin)   min. 10 % (130 g/l)  
Vzhled        hnědočerná kapalina 
Hodnota pH (10% vodní suspenze)    6,5 - 8,5 
Specifická hmotnost      1,25 - 1,35 g/ml 
Zbytek na sítu 0,5 mm v %     0,00 
 
Čistá hmotnost                                       6,5 kg (tj. 5 litrů)  
 
VÝROBCE: Agrobiosfer, s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, 
info@agrobiosfer.cz, www.agrobiosfer.cz 

 
ZVLÁŠTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ 
Používat pouze v případě skutečné potřeby, nepřekračovat doporučené dávkování. 
 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny:  
Cd ˂ 1 mg/kg, Pb ˂ 10 mg/kg, Hg ˂ 1,0 mg/kg, As ˂ 20 mg/kg, Cr ˂ 50 mg/kg 
 
ROZSAH A ZPŮSOB POUŽITÍ 
 
LIFIO Boron je vysoce koncentrovaný kapalný bór, který výrazně odstraňuje nedostatek bóru 
a napomáhá předcházet fyziologickým poruchám rostlin při jeho nedostatku. 
 
 
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ 
 
Postřik na list: 2-3 krát v dávce 0,5-1 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. 
 
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 
při teplotách 5-35 °C. Hnojivo skladujte v uzavřených obalech a mimo dosah dětí a zvířat. 
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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: 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. 
 
DATUM VÝROBY: 
 
ČÍSLO VÝROBNÍ ŠARŽE: 


