
FUMAG®  LAN 
 

Kapalné suspenzní listové hnojivo s obsahem ho��íku, dusíku, draslíku, vápníku a bóru 
a vedlejším fungicidním ú�inkem 

  
Vyrábí a dodává: KLOFÁ�, spol. s r.o., Dolní 680, 588 32 Brtnice 
�íslo rozhodnutí o registraci: 1779 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 
vlastnost:       hodnota: 
Ho��ík jako MgO v %     12 
Celkový dusík jako N (mo�ovinová forma)  v % 12 
Draslík jako K2O (uhli�itanová forma) v %  6 
Vápník jako CaO (chloridová forma) v %  1,5 
Bór jako B v %        0,2 
pH       od 8,5 do 12 
 
Obsah rizikových prvk�: Spl�uje zákonem stanovené limity (v mg  prvku na kg 
hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtu� 1, arsen 10, chrom 50. 
 
Rozsah a zp�sob použití: 
FUMAG LAN je listové suspenzní hnojivo s kurativním ú�inkem, s možností 
odstran�ní latentního i zjevného deficitu vápníku a bóru, p�i sou�asném dodání 
ho��íku, dusíku, draslíku. 
FUMAG LAN je ur�en k ošet�ení v�tšiny druh� p�stovaných jednoletých a 
víceletých plodin. 
Jednoleté: okurky, raj�ata, papriky, tykve, �edkev, celer, �ervená �epa, petržel, 
mrkev a ostatní zelenina. 
Víceleté: jablon�, hrušn� a ostatní ovocné stromy, vinná réva, ovocné a lesní 
školky,  jahody, angrešt, rybíz, maliník. 
Hnojení se nejlépe osv�d�uje t�sn� p�ed a v období intenzivního r�stu plodin. 
Hnojivo je možné aplikovat s dusíkatými kapalnými hnojivy, nap�. DAM 390, 
roztokem mo�oviny. Lze jej kombinovat s v�tšinou p�ípravk� na ochranu rostlin, 
po konzultaci s jejich výrobci. Jednotlivé typy Fumag� lze míchat vzájemn� mezi 
sebou.  Nelze míchat s hnojivy obsahujícími fosfor. 
 
 
Dávkování:  
4 - 5 kg/ha hnojiva  z�ed�né vodou v množství 200 - 800 l/ha podle typu 
post�ikova�e a stavu porostu. U zeleniny a víceletých plodin doporu�ujeme 
aplikaci po 14 – 21 dnech opakovat. Vícenásobná aplikace a vyšší koncentrace 
hnojiva zlepšuje zdravotní stav rostlin.  
Pokud máme k dispozici rozbory p�dy a rostlin upravíme dávkování na základ� 
výsledk� rozbor�. P�ed pln�ním do post�ikova�e hnojivo d�kladn� rozmícháme. 
Hnojivo je nutné aplikovat post�ikova�em za stálého míchání post�ikové látky, 
jinak m�že docházet k usazování hnojiva a k nebezpe�í ucpávání trysek. 
 
  

  
 



  
 
Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci:  
Xi  dráždivý,  
Xn - zdraví škodlivý 
R 36/37/38: Dráždí o�i, dýchací orgány a k�ži 
S 26: P�i zasažení o�í okamžit� vypláchn�te vodou a vyhledejte léka�skou pomoc 
S 37: Používejte vhodné ochranné rukavice 
S 46: P�i požití okamžit� vyhledejte léka�skou pomoc a ukažte tento obal nebo 
ozna�ení 
 
  
 
Skladování: Hnojivo se skladuje v originálních neporušených obalech, v suchých 
uzamykatelných skladech p�i teplot� od +8 do +30 oC.  
 
Hmotnost balení: 0,03 kg,  5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 100 kg,  
200kg 
 
Likvidace zbytk� hnojiva a obal�:  Zbytky hnojiva a oplachové vody se vypustí 
do kanalizace napojené na �istírnu odpadních vod, prázdné obaly od hnojiva se po 
d�kladném vypláchnutí a znehodnocení p�edají do sb�ru k recyklaci. 
 
Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby p�i skladování v originálních obalech. 
 
Datum výroby (�íslo výrobní šarže): 

 


