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Číslo rozhodnutí o registraci:   0595 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 
Vlastnost:     Hodnota: 
Hořčík jako MgO  v %                                                 16 
Bór jako B  v %                                                           0,4 
Hodnota pH                                 od  9,0 do  10,5 
 

Obsah rizikových prvků: splňuje zákonem stanovené limity (v mg prvku na kg hnojiva):                                         
kadmium 1, olovo 10, rtuť 1, arsen 10, chrom 50 
 
Rozsah a způsob použití:   
LAMAG-Bór je listové suspenzní hnojivo s kurativním účinkem, odstraňující latentní i 
zjevný nedostatek hořčíku a bóru. Opakovaná aplikace zvyšuje odolnost proti houbovým 
chorobám.  Bór zvyšuje cukernatost, odolnost proti suchu a mrazuvzdornost. Je možno 
použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých plodin. Největší výnosový 
efekt je u plodin náročných na hořčík a bór v následujícím pořadí: 
jednoleté- cukrovka, krmná řepa, ozimá řepka a všechny ostatní olejniny, hrách a ostatní 
luskoviny, jetel, vojtěška a ostatní pícniny, mrkev, cibule a další plodová a kořenová 
zelenina, česnek, kedlubny, kapusta, květák a ostatní listová zelenina, léčivé a aromatické 
rostliny, obiloviny, trávy, pšenice, kukuřice, květiny. 
víceleté- jabloně, hrušně a ostatní ovocné stromy, vinná réva, ovocné a lesní školky, chmel, 
jahody, rybíz, angrešt, maliník. 
Hnojení se nejlépe osvědčuje těsně před a v období nejbujnějšího růstu rostlin. Hnojivo je 
možné aplikovat s kapalnými dusíkatými hnojivy (např. DAM 390).  
Nedoporučuje se míchat s hnojivy obsahujícími fosfor. 
  
Dávkování: 
4 až 5 kg hnojiva na hektar zředěné vodou v množství 100 až 1000 l na hektar podle typu 
postřikovače a stavu porostu. 
  
 

  
Jednorázové předávkování hnojiva není fytotoxické. Pro jednoleté plodiny se doporučuje 
aplikaci po 14-21 dnech opakovat, pro víceleté aplikovat opakovaně současně s běžně 
prováděnou ochranou. 
Před použitím se hnojivo rozmíchá a za stálého míchání nalévá do vody. Během aplikace je 
nutné suspenzi hnojiva stále míchat.  
POZOR! Hnojivo nesmí být použito jinak, než je uvedeno v návodu na použití! 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 
               
Bezpečné zacházení – prevence: 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.  
Vyjměte  kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte  
ve vyplachování. 
. 
 
Skladování: Hnojivo se skladuje v originálních obalech, v suchých uzamykatelných 
skladech, při teplotě od +5 do +30 °C. 
 
Hmotnost balení:  1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg 
 
Likvidace zbytků hnojiva a obalů: Zbytky hnojiva a oplachové vody se vypustí do 
kanalizace napojené na čistírnu odpadních vod, prázdné obaly od hnojiva se po důkladném 
vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci. 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při skladování v originálních obalech. 
 
Datum výroby (číslo výrobní šarže):                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

       
   
           

 

 

 

Výrobce:   KLOFÁČ, spol. s r.o.  
                  provoz Bořitov 
                  679 21 Černá Hora, CZ 
                    (+420) 516 437 220, (+420) 603 274 778 
                  www.klofac-hnojiva.cz 

 

 

 


