
Etiketa/příbalový leták 

BORveo 110 

Dovozce: Envi Produkt, s.r.o., Na Louži 1510/11a, 10100 Praha 

Výrobce: ENVIVIA, s.r.o., Strojnícka 11, Prešov, Slovenská republika 

Evidenční číslo vzájemného uznání: V558 

Kapalné listové hnojivo 

Chemické a fyzikální vlastnosti výrobku: 

Vlastnost Hodnota 

Fosfor (P) jako P2O5 0,7 % 

Draslík (K) jako K2O 0,2 % 

Síra jako SO3 0,3 % 

Mikroživiny 

Bor 7,0 % (110 g/l) 

Zinek (Zn) (EDTA) 0,02 % (240 mg/l)  

Mangan (Mn) (EDTA) 0,01 % (200 mg/l)  

Železo (Fe) (EDTA) 0,01 % (150 mg/l)  

 

Hodnota pH 8,0 až 9,0 

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity: (mg/kg hnojiva) kadmium 1; olovo 10; 

rtuť 1, arsen 20; chrom 50. 

Vícesložkové listové hnojivo na bázi přijatelného boru doplněné o přírodní prekurzor ATP 

(adenozintrifosfát) a mikroelementy v chelátové podobě.  Je určené pro použití do raných porostů 

olejnin. Podporuje příjem fosforu a dusíku, tvorbu kořenového systému a zlepšuje odolnost porostů 

vůči klimatickému stresu. Vysoký podíl boru pomáhá zabudovat živiny do struktury rostlinné 

biomasy. 

Výrobek je určen pro listovou aplikaci v doporučeném aplikačním množství. Je mísitelný se všemi 

přípravky používanými pro ochranu, morforegulaci a výživu rostlin.  

Doporučené dávkování: 

Aplikačním množství 1,0 – 1,5 l/ha a 0,25 % - 0,75 % roztoku v TM s 200 – 400 l vody.  

Pokyny pro použití: Před použitím promíchat. Nepřekročit příslušné dávkování. Před aplikací 

preventivně vyzkoušejte mísitelnost s jednotlivými přípravky v TM v malém objemu.  

Pokyny při bezpečnosti a ochranu zdraví při práci: 

Při práci s hnojivem je nutné dodržovat základní hygienické zásady. Není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po 

skočení práce je nutné vykonat hygienickou očistu umytím mýdlem a teplou vodou. Výrobek není 

hořlavina. V případě požáru je možné použít všechny dostupné hasicí prostředky. Výrobek je nutné 

chránit před nepovolanými osobami a dětmi.  

 



Etiketa/příbalový leták 

První pomoc: 

Při požití: v případě náhodného požití koncentrovaného nebo zředěného hnojiva neodkladně 

dopravit postiženého k lékaři. 

Při zasažení oka: vyplachovat velkým množstvím tekoucí vody při otevřeném zasaženém oku a 

vyhledat lékaře. 

V případě postříkání pokožky anebo oděvu hnojivem je nutné opláchnou postříkané místo tekoucí 

čistou vodou a umýt mýdlem. 

Při vyhledání lékařské pomoci je nutné poskytnou lékaři informace o provedené první pomoci a o 

hnojivu, se kterým postižený pracoval. 

Podmínky skladování: 

V uzavřených obalech z umělé hmoty, v uzavřených suchých větratelných skladech při teplotě 0 až 

+40 C, odděleně od potravin, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů těchto látek. Chránit před 

mrazem a přímým slunečním světlem. 

Doba použitelnosti: Dva roky od data výroby při dodržení podmínek skladování. 

Objem obalu: 10 l, 1000 l 

Datum výroby: 

 


