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HERBAVITAL® 
 

Bezchloridové kvapalné hnojivo na prípravu hnojivej zálievky a postreku na list v 
zeleninárstve, vinohradníctve ovocinárstve a okrasnom záhradníctve a 

poľnohospodárskej veľkovýrobe. 
 
VÝROBCA   
ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 90028 Ivanka pri Dunaji, www.asra.sk 
 
Pre ASRA, spol. s r.o., vyrába: 
FLORASERVIS, Dorastenecká 37,  831 07 Bratislava  
prevádzka Horný Dvor 6, 900 27  Bernolákovo  
 
DODÁVATEĽ   
ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, 90028 Ivanka pri Dunaji, www.asra.sk   
 
TYP HNOJIVA 
priemyselné hnojivo – viaczložkové kvapalné hnojivo – NPK hnojivo - roztok 
 
CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 
Obsah celkového dusíka ako N    min.   9,0 %     
Obsah celkového fosforu ako P2O5    min.   8,0 %    
Obsah celkového draslíka ako K2O    min    9,0 %   
 
Skutočný obsah dusíka ako N v % vo výrobnej šarži: 9,0 – 11,0 

 
Stopové prvky v chelátovej forme: 
Obsahuje Cu, Zn, Mn, B, Mo a Fe v stopových množstvách. 
 
Vizuálne znaky: Kvapalina  zelenej farby bez zápachu. 
 
„Obsah rizikových prvkov a rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.“ 
 
ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA 
Návod na použitie 
Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami! Pred aplikáciou si dôkladne prečítajte 
návod na použitie!   
Pred použitím pretrepať, alebo premiešať!   
Používa sa vo forme postreku, alebo i zálievky počas vegetácie. Je miešateľný s prípravkami na 
ochranu rastlín okrem prípravkov obsahujúcich vápnik, horčík a síru (SULKA, SULEX, 
KUPRIKOL a pod.). Používa v zeleninárstve, ovocinárstve, vinohradníctve, okrasnom 
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záhradníctve, pri pestovaní chmeľu, ale tiež v obilninárstve, zemiakarstve, pri pestovaní olejnín, 
krmovín a pod.   
 DÁVKOVANIE:   
Pri postreku na listy aplikujte 20 ml, do10 l vody t.j. 0,2 %. Neaplikujte za silného slnečného 
žiarenia. Najvhodnejšia doba pre aplikáciu je skoro ráno alebo podvečer. S aplikáciou 
započnite na jar po vytvorení dostatočnej listovej plochy v intervaloch 10-14 dní najviac však 
6 postrekov. Aplikáciu ukončite 3 týždne pred očakávaným zberom úrody.   

 
Pri aplikácii zálievkou na 100 m aplikujte max. 60 ml hnojiva v primeranom množstve vody. 
Aplikujte na vlhkú pôdu.   
V poľnohospodárskej veľkovýrobe- aplikujte 3-5 l HERBAVITAL na 1 ha v dávke   
1 000 – 1 500 l vody.   
  
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. 
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár vlažnou vodou a mydlom. 
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.  
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P301+P330+P331 Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s právnymi predpismi. 
 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI: 
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku). Pri práci 
používajte ochranné pracovné pomôcky. Počas práce s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčte! 
Pokyny pre prvú pomoc: 
Všeobecné pokyny: 
V prípade, že sa objavia zdravotné problémy (napr. nevoľnosť, pretrvávajúce slzenie, 
začervenanie, pálenie očí a pod.) alebo v prípade iných ťažkostí kontaktujte lekára. 
Prvá pomoc po nadýchaní: 
Prerušte prácu. Opustite priestor, kde bola vykonávaná aplikácia. 
Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky: 
Zasiahnuté časti pokožky umyte vlažnou vodou a mydlom. Pokožku potom dobre opláchnite. 
Pri väčšej kontaminácii pokožky sa osprchujte. 
Prvá pomoc pri zasiahnutí očí: 
Vypláchnite oči po dobu aspoň 10-tich minút veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Ak sú 
nasadené kontaktné šošovky a ak je to možné, vyberte ich. Kontaktné šošovky nie je možné 
opätovne použiť, zlikvidujte ich. 
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Prvá pomoc pri náhodnom požití: 
Vypláchnite ústa vodou, prípadne dajte postihnutému vypiť asi pohár (1/4 litra) vody. 
Nevyvolávajte zvracanie. 
Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým sa pracovalo, 
poskytnite mu informáciu z etikety alebo karty bezpečnostných údajov a o poskytnutej prvej 
pomoci. Ďalší postup prvej pomoci (príp. následnú liečbu) je možné konzultovať s Národným 
toxikologickým informačným centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 
5, 833 05  Bratislava, tel. +421(0)2 5477 4166. 
     
SKLADOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE OBALOV A ZVYŠKOV:    
Skladujte oddelene od potravín, nápojov, krmív, liekov, prípravkov na ochranu rastlín, 
dezinfekčných prípravkov a obalov od týchto látok v suchých a čistých skladoch v pôvodných 
dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +35°C.   
Použité obaly sa nesmú znova používať k akýmkoľvek účelom!   
Vyprázdnený obal odovzdajte do separovaného zberu, alebo na zhromaždiská separovaného 
odpadu. Pri likvidácii separovaných odpadov postupujte podľa platných predpisov, nariadení 
miestneho úradu a legislatívy SR. Nepoužité zvyšky zlikvidujte ako nebezpečný odpad. 
Nepoužité zvyšky v malospotrebiteľských baleniach (do 1000 ml) zlikvidujte aplikáciou na 
poľnohospodársku, alebo nepoľnohospodársku pôdu. Pri likvidácii nebezpečných odpadov 
postupujte podľa platných predpisov, nariadení miestneho úradu a legislatívy SR.   
  
BALENIE:   
250, 500 a 1000 ml fľaša PET, 5, 10, 20 a 50 l bandaska HDPE, 1000 l IBC kontajner 
  
DOBA POUŽITEĽNOSTI:   
3 roky od dátumu balenia pri skladovaní v pôvodných a neporušených obaloch.   
 
DÁTUM VÝROBY: na obale 
ČÍSLO ŠARŽE: na obale   
  
Číslo certifikátu ÚKSÚP: 1470 
 
  
  
 


