
MACORESCO 
 
HNOJIVO ES 

TEKUTÉ HNOJIVO SE STOPOVÝMI ŽIVINAMI (ZINKOVÉ) PRO ÚPRAVU ZAKOŘENĚNÍ ROSTLIN 

 
NEBEZPEČÍ 
 

 
 
 
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry/aerosoly. Nevdechujte. Používejte ochranné rukavice/ochranný 
oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Okamžitě svlékněte znečištěný oděv. 
Opláchněte kůži vodou/osprchujte.  
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud 
je lze vyjmout snadno.  Pokračujte ve vyplachování. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
Odstraňte obsah/obal na schválené úložiště nebezpečných odpadů nebo vraťte prodávajícímu (distributorovi nebo 
výrobci).  
 

MACORESCO 
Tekuté hnojivo se stopovými živinami (zinkové) pro stimulaci zakořenění rostlin zvýšením kořenové hmoty. 
Pozitivně ovlivňuje růst a výnosy. Hnojivo obsahuje amonný dusík s vysokou biologickou dostupností pro rostliny.  
Listové hnojení. 
 
TYP HNOJIVA: E. 1. 7. e  
Roztok zinkového hnojiva.  
 
 ŽIVINY  

Obsah minerálních živin  [% m/m] 

Vodorozpustný zinek (Zn) (chloridový anion): 8,0 % (m/m) 
 

 
 Používejte pouze při důvodné potřebě. Nepřekračujte doporučené dávky.  
 
 DÁVKY A TERMÍN APLIKACE  

Plodina Termín aplikace  Dávka 
[l/ha] 

ŘEPKA JARNÍ A OZIMÁ  Používá se ve fázi 2. až 6. pravého listu. Na řepku ozimou 

používat na podzim, na jarní na jaře. 
0,8 l/ha 

OBILOVINY JARNÍ A OZIMÉ  Používá se na jaře nebo na podzim do konce odnožování.  0,8 l/ha 
KUKUŘICE  Používá se ve fázi 2. až 6. pravého listu.   

 
0,8–1,2 l/ha  

BRAMBORY  Používá se ve fázi od 2. pravého listu až do fáze tvorby 
poupat.   

0,8–1,2 l/ha 

TRÁVA  Používá se od fáze 2. listu do začátku odnožování. 0,8 l/ha 
LUŠTĚNINY  Používá se ve fázi dva až osm pravých listů. 0,8 l/ha 



JAHODA Plantáže jahod založené ze šlahounů jahodníku/řízků 
(počátkem podzimu), použití po zakořenění sazenic do 
počátku vegetace na jaře, ve fázi 1-3 listy. 
Plantáže frigo sazenic: po zakořenění sazenic, ve fázi 1-2 
listy;  
v mateřských plantážích (jahodovnách) – pro podporu 
vývoje kořenů sazenic, ve dvou dávkách každých 7-10 dní. 

0,8–1,0 l/ha 

MLADÉ SADY, ŠKOLKY 
OVOCNÝCH STROMŮ 

Používejte dvakrát od počátku vegetace. Druhé ošetření se 
provádí po 7-14 dnech. 

0,8–1,0 l/ha 

CIBULOVÁ ZELENINA Používejte ve fázi 3 pravých listů. 0,8–1,2 l/ha 

KOŘENOVÁ ZELENINA Používá se postřikem na listy ve fázi 3 pravých listů. 0,8–1,2 l/ha 

SAZENICE ZELENINY  
Používá se postřikem na listy ve fázi 3-7 listů,  3-5 dnů před 
výsadbou. 

kropení nebo 
stříkáním - 
roztok  
0,05–0,1% 
(0,05–0,1 l w 
100 l vody) 

 
Doporučené množství vody: 100-200 l/ha (zemědělské plodiny), 500-1000 l/ha (ovoce) a 400-600 l/ha (plantáže).  
Doporučujeme postřik: standardní a jemný  
Upozornění: Postup se provádí za klidného počasí, v oblačných dnech, brzy  
ráno nebo večer.  
Zabraňte:  
- postřiku kapaliny na sousední plodiny  
- překrytí kapaliny na rozhraní ošetřovaných pasů a úvratí.  
 
PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY 
Výrobek lze použít pro všechny typy postřikovačů. Před přípravou postřikové kapaliny přesně určete její 
požadované množství. Několikrát protřepejte balení. Odměřené množství nalijte do nádrže postřikovače částečně 
naplněné vodou (se zapnutým míchadlem) a doplňte vodou do požadovaného množství. V postřikovači, který není 
nevybaven hydraulickým míchadlem, je nutné kapalinu rozmíchat ručně. Vyprázdněný obal je nutné 3 krát 
opláchnout vodou a následně vodu z oplachování přelít do nádrže postřikovače s postřikovou kapalinou. 
Připravený roztok použijte okamžitě po jeho přípravě. Aplikujte se zapnutým míchadlem. Po dokončení práce 
přístroj důkladně omyjte. Vodu použitou k čištění zařízení vystříkejte na již dříve ošetřený povrch.  
Výrobek obsahuje vysokou koncentraci živin, a proto během skladování může dojit k mírné krystalizaci, což se 
projevuje ve formě kalu na dně balení. V tomto případě je nutné pevnou - vykrystalizovanou část přípravku 
rozpustit v horké vodě (50-60°C) a roztok nalít do nádrže postřikovače. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ   
Nejezte, nepijte a nekuřte během používání prostředku.  
Nevdechujte páry postřiku.   
Vyhýbejte se kontaktu očí a pokožky.  
Noste adekvátní ochranný oděv, rukavice a brýle nebo ochranu obličeje.  
 
ZACHÁZENÍ S ODPADY 
Přípravek a jeho obal odstraňujte jako nebezpečný odpad.  
Zcela vyprázdněné obaly se po důkladném vypláchnutí spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým 
spalováním s teplotou 1 200 – 1 400 °C ve druhém stupni s čištěním plynných zplodin nebo se znehodnotí a předají 
se prostřednictvím sběrného místa pro zvláštní a nebezpečné odpady do sběru k recyklaci nebo spálení ve 
schválené spalovně. Případně prázdné obaly vraťte prodejci (distributorovi nebo výrobci).  
Vlastní zneškodnění obalů není povolené. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte v původním obalu v chladné, dobře větrané místnosti v při teplotě od 0 °C až +30 °C.  
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.  
Uchovávejte mimo dosah dětí.  
 



LÉKAŘSKÁ POMOC  

Po požití: Důkladně si vypláchněte ústa vodou (nepijte mléko, olej ani alkohol). Nevyvolávejte zvracení. Kontaktujte 

lékaře a ukažte mu etiketu přípravku. Nebezpečí vdechnutí: Převeďte nebo dopravte poškozeného mimo 

ošetřovanou oblast, zajistěte mu přístup k čerstvému vzduchu a odpočinek. V případě výskytu znepokojujících 

příznaků přivolejte lékaře. Kontaminace kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky 

umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. V případě výskytu podráždění 

kontaktuje lékaře. Kontaminace očí: Odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, a současně vyplachujte oči při 

násilím široce rozevřených víček cca 10 minut čistou tekoucí vodou. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení 

očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je 

zlikvidovat. V případě potřeby kontaktujte oftalmologa. Příznaky otravy: bolesti hlavy či závratě, nevolnost, 

zvracení, podráždění, zarudnutí kůže, alergické reakce, rýma. Informace týkající se první pomoci pro lékaře. 

Nedostatek specifického protiléku. Zahájit symptomatickou podpůrnou péči.  V případě otravy orální cestou se 

doporučuje vypláchnutí žaludku a podání aktivního uhlí.   

   

 

VÝROBCE  
PUH Chemirol Sp. z o.o. 

Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Polsko 

Tel. +48(52) 318 88 00 
www.chemirol.com.pl 
 

 

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR 

INNVIGO Agrar CZ s.r.o.  
Thamova 137/16 
186 00 Praha 8 
Tel. + 420 226 205 420 
www.cz.innvigo.com 

Baleni a objem: 1L  5 L 20 L 
 
Datum použitelnosti: 5 let od data výroby.  
Č. šarže / datum výroby: na obalu. 
Čistá hmotnost balení. 

http://www.chemirol.com.pl/
http://www.cz.innvigo.com/

