
  
Prírodné suspenzné hnojivo 
 
Biomit  je doplnkové hnojivo s obsahom sekundárnych živín a stopových prvkov 
v organických zlúčeninách. Listovým hnojivom Biomit dosahujeme účinnejšie, 
ziskovejšie pestovanie plodín a umožníme optimálne využívanie genetického 
potenciálu (výkonnosti) daného druhu rastliny čo sa prejaví v zlepšení kvality 
a množstva úrody (elicitor). 
 
Typ hnojiva: 1.5.2 
Chemické a fyzikálne vlastnosti 

Vlastnosti                      Hodnota 

Obsah vápnika ako Ca v %   hmotn. min. 
Obsah horčíka ako  Mg v % hmotn. min. 
Obsah medi ako      Cu v %   hmotn. min. 
Obsah zinku ako     Zn v %   hmotn. min. 
Obsah mangánu ako Mn v % hmotn. min. 
Obsah železa ako     Fe  v %  hmotn. min. 
Obsah bóru ako        B   v %  hmotn. min. 
Hustota pH 
Hustota v kg. l¹ 
Zvyšok na sile 0,5mm v % hmotn.min 

7,0 
5,0 
0,8 
0,7 
0,7 
0,4 

0,05 
5,5-6,0 

1,6 
0,0 

 
Aplikácia  
 
Poľné plodiny :             3x za vegetáciu  3-4 l /ha 
 
Ovocné sady:                5x za vegetáciu 3-4 l /ha 
 
Vinohrady:    5x za vegetáciu 3-4 l /ha 
 
Zelenina:    5x za vegetáciu 3-4 l /ha 
 
Skleníky, fóliovníky: 5x za vegetáciu 3-4 l /ha 
 
 
Balenie: 5,10 litrov v plastových obaloch 
 
Použitie a dávkovanie: 
Obilniny: dávka za vegetačné obdobie- 5liter/ ha  
Kukurica: dávka za vegetačné obdobie- 7-9litrov/ha 
Cukrová repa: dávka za vegetačné obdobie-3-4litre/ha 
Slnečnica: dávka za vegetačné obdobie- 8litrov/ha 
Zemiaky: dávka za vegetačné obdobie- 14litrov/ha 
Poľná a rýchlená zelenina: dávka za vegetačné obdobie- 2-4litre/ha 
Fóliovníkove a skleníkové pestovanie: dávka za vegetačné obdobie- 2-

2,4litrov/1000m2 
Kôstkoviny: dávka za vegetačné obdobie- 15-20litrov/ha 
Bobuľoviny: dávka za vegetačné obdobie- 10-15litrov/ha 
Jadroviny: dávka za vegetačné obdobie- 16-20litrov/ha 



Vinohrady: dávka za vegetačné obdobie- 25litrov/ha 
 
Obsah rizikových látok 
Neprekračuje limity platné v HU podľa Vyhlášky č. 577/05 Z.z 
 
Pred aplikáciou je potrebné hnojivo dôkladne premiešať! Z hľadiska potravinárskej 
a zdravotnej bezpečnosti nie je potrebné po aplikácii dodržať ochrannú dobu . 
Objem obalu: 1,5,10 liter v plastových obaloch. 
Doba použiteľnosti: 2 roky od dňa výroby pri dodržaní podmienok skladovania. 
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci : Hnojivo nie je nebezpečné, 
ale pri kontakte môže dráždiť oči a pokožku ( R-36 a R-38) a môže byť škodlivé po 
použití ( R-22). 
Počas práce s výrobkom dodržujte zásady osobnej hygieny, nejedzte, nepite 
a nefajčite( R-21) a noste vhodný ochranný odev a rukavice ( R- 36 a R-37 ). 
Opatrenia prvej pomoci 
Pri styku s pokožkou: zasiahnutý odev ihneď zobliecť, zasiahnuté miesta okamžite 
umyť veľkým množstvom teplej vody a mydlom. Pokiaľ dráždenie pretrváva , 
vyhľadať lekára. 
Pri zasiahnutí očí: 
Oči vymývať veľkým množstvom pitnej vody ( pri násilnom otvorení viečok) po dobu 
trvania dráždenia pretrváva, vyhľadať lekára. 
Pri použití: V prípade požitia vypiť veľké množstvo vody a okamžite vyhľadať lekára. 
 
Evidenčné číslo: 672  
 
Všetky plodiny ošetrujte vodným roztokom hnojiva za použitia minimálne 200 
litrov vody na hektár.  
 
Dátum výroby: 
 

Distribútor:        výrobca: 

        
bioTomal             Hunnia Bio-Tech Termelő és Kereskedelmi Kft.   

941 36 Rúbaň 23        1145 Budapest, Amerikai út 8. 

systémy biologickej ochrany rastlín 

tel./ fax: 035/ 640 07 740 

e- mail: bioservis@biotomal.sk                                info@biomit.hu  

web: www.biotomal.sk      
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