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PuferMix  
 

HNOJIVO ES (E.2.3) 

 

Výrobca:  Bioka, s.r.o, Chorvátska 165, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika  

 

Číslo šarže: uvedené na obale                                                     

 

Dátum expirácie: uvedené na obale 

 

Balenie: 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml a 1 l HDPE fľaška; 5, 10 a 20 l HDPE kanister 

a 1000 l IBC kontajner.         

 

Skladovanie: 3 roky v originálnom obale 

 

Deklarovaný obsah: Draslík (K2O) min. 5 %, Fosfor (P2O5) min. 20 %, Bór (B) min. 0,01 %  

   

Fyzikálne vlastnosti: pH (roztok 10 %): 1,0-3,0 

                                    hustota: 1,20-1,35 g.cm-3 
      

POPIS: Hnojivo obsahujúce živiny- draslík, fosfor a bór, ktoré sú nevyhnutné pre vitalitu a rast 

rastlín.  PuferMix znižuje pH postrekovej vody, čím zvýši v tank-mixe aktivitu a účinnosť živín 

a pesticídov prostredníctvom vynikajúceho okyslenia a zvlhčovania. Účinnosť mnohých 

pesticídov a hnojív je závislá od pH postrekovej vody. V dôsledku zásaditej reakcie postrekovej 

vody (vysoké pH nad 8) sa v mnohých prípadoch výrazne znižuje aktivita použitej zmesi 

pesticídov a hnojív v tank-mixe. Použitím tohto produktu zabránime degradácii pesticídov 

a hnojív, ktorá je zapríčinená vysokým pH použitej postrekovej vody.  Obsah rizikových látok 

neprekračuje limity platné v SR.  

 

DÁVKOVANIE: 

Úprava pH vody 

 

Dávkovanie na 100 l vody 

 

Odporúčania 

 

Voda pH: 7,0-8,0 80 - 100 ml  Tvrdé vody: 150 – 250 ml / 100 l vody 

Mäkké vody: 100 – 150 ml / 100 l vody Voda pH: 8,0-8,5 100 - 150 ml 

Voda pH: 8,5-9,0 150 -  300 ml 

 

 

Príprava postrekovej kvapaliny: Pred použitím PuferMix vždy pretrepte a pridajte ho do 

postrekovača ako prvý. Aplikačnú dávku pridávajte na základe pH vody podľa tabuľky 

dávkovania tak, aby mal výsledný roztok fialovú farbu (pH ≤ 4). Až potom pridávajte ďalšie 

hnojivá alebo pesticídy. Kompatibilita: V predstihu sa uistite, či výrobok je miešateľný pred 

skutočným zmiešaním. 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:  

          
Pozor žieravina        
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H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. Pri riedení hnojiva používajte okuliare alebo tvárový 

štít, zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu, čiapku alebo klobúk, gumené rukavice a 

čižmy. Po skončení aplikácie ochranné prostriedky a pokožku dokonale umyte teplou vodou. 

Pri používaní produktu nejedzte, nepite a nefajčite.  

PRVÁ POMOC: Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní a 

vyhľadajte lekársku pomoc. Po zasiahnutí pokožky: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu. V prípade 

potreby konzultujte s Národným toxikologickým informačným centrom, FNsP Bratislava, 

Limbová 3, 833 05 Bratislava Tel: +421 (0)2 54-774-166  

SKLADOVANIE A ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV:  Uchovávajte v originálnych obaloch v 

suchých chladných miestnostiach. Doporučená teplota +5 až +30 ºC. Uchovávajte oddelene od 

skladovaných potravín, nápojov a krmív. Doba skladovateľnosti v pôvodných neporušených 

obaloch je 3 roky od dátumu výroby. Nepoužité zvyšky hnojiva v pôvodnom obale zneškodnite 

ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny hnojiva zneškodnite ako 

nebezpečný odpad. Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť 

zdroje podzemných ani povrchových vôd), alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. 

 

 


