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MINIMÁLNÍ OBSAH  V SUŠINĚ

DUSÍK 1,5%  –  FOSFOR 1,0%  –  DRASLÍK 0,5%
VYVÁŽENÉ SLOŽENÍ  PH  5,5 - 8

NPK 3%
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Výrobce: 
Zemědělská výroba Milknatur, a.s., Na Vypichu 636, 330 21 Líně
Číslo rozhodnutí o registraci : 3519 

Chemické a fyzikální vlastnosti : 

Obsah rizikových prvků 
splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny : kadmium 2, 
olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 150, molybden 
20, nikl 50, zinek 600. 

ROSTE TO je stabilní organické hnojivo získané zpracováním 
pevné frakce (získané odseparováním) hovězí kejdy. Obsahuje 
základní živiny (N, P, K, Ca, Mg) v  příznivém poměru, stopové 
prvky (např. Fe, Mn, Mo, Zn, Cu) a rostliné stimulátory jako při-
rozenou součást základní použité suroviny. Uvolňování živin je 
pozvolné a rovnoměrné v průběhu celého vegetačního období. 
V půdě zvyšuje obsah humusu a provzdušňuje ji. Zvyšuje výnosy. 

Rozsah a způsob použití 
Organické hnojivo ROSTE TO se používá pro přímou aplikaci do 
půdy a na povrch trávníků. Pro rostliny s vysokými nároky dáv-
kujte do 10 kg ROSTE TO na 10 m2. Dávkování upravte podle 
druhu a nároků pěstovaných rostlin. 
Při přihnojování zeleniny se hnojivo dávkuje k jednotlivým rost-
linám ( 5 - 10 dkg na rostlinu) a mělce se zapraví do půdy nebo 
ve smísení s původní zeminou v poměru max. 3:1 (3 díly původ-
ní zeminy a max. 1 díl hnojiva) před sázením. 
Při přesazování květin se hnojivo smíchá s  původní zeminou 
v poměru max. 3:1(3 díly původní zeminy a max. 1 díl hnojiva).
Při přihnojování trávníků (po předchozím zastřižení) se hno-
jivo navrství do max. 1 cm a povrch se urovná. Hnojivo mělce 
zahrabte, důkladně zalijte. Přihnojování trávníků provádějte 1x 
ročně, nejlépe v jarním období. 

Pokyny pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci 
Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Dodržujte zásady 
osobní hygieny. Při práci používejte ochranné rukavice, po práci 
si omyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete repa-
račním krémem. 

První pomoc : 
Při zasažení očí důkladně vypláchněte pitnou vodou. Při po-
třísnění pokožky omyjte vodou a mýdlem. Při náhodném požití 
vypijte bezprostředně 0,5 litru vlažné vody a vyhledejte lékařské 
ošetření. 

Podmínky skladování 
Výrobek skladujte na suchých místech při teplotě 0 až 20 oC, od-
děleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Dodávání:
výrobek se dodává balený. 

Způsob likvidace obalů: 
obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhot-
ných surovin 

Doba použitelnosti : 
1 rok od data výroby při dodržení skladovacích podmínek 

Objem balení: 5 litrů 

 

Číslo výrobní šarže : 

Datum výroby :

Vlastnost :  hodnota : 
vlhkost v %  max. 70,0 
spalitelné látky x) v %  min. 65,0 
celkový dusík jako N x) v %  min. 1,5 
celkový fosfor jako P2 O5 x) v % min. 1,0 
celkový draslík jako K2O x) v %  min. 0,5 
hodnota pH  5,5 až 8,0 
poměr C : N  max. 30 
obsah částic nad 10 mm v % x)  max. 5,0 
x) ve vysušeném vzorku
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