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KRISTA MgS 
 

 

 

HNOJIVO ES 
Typ hnojiva:  Síran hořečnatý 

Deklarovaný obsah:  oxid hořečnatý 16% MgO  (10% Mg) vodorozpustný  

oxid sírový        33% SO3    (13% S)  

Hmotnost: 25 kg 
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KRISTA MgS 

 

Rozsah a způsob použití 

Hnojivo v krystalické formě umožňuje hnojením na list odstranit akutní nedostatek síry v rostlinách. Pro zajištění 

rychlejšího příjmu hořčíku je třeba aplikovat na list současně s dusíkem.  Používá se výhradně v roztoku k listové 

aplikaci. Aplikuje se ve 2 až 5% koncentraci na list postřikovačem nejčastěji společně s pesticidy při ošetření proti 

škodlivým činitelům u polních plodin. Doporučujeme proto kombinaci s pesticidem předem vyzkoušet a konzultovat 

s výrobcem pesticidu. KRISTA MgS je rostlinami dobře snášena, přesto může dojít výjimečně k jejich poškození. Při 

nižší vzdušné vlhkosti nebo vysokých teplotách je vhodné použít nižší koncentrace a postřik případně zopakovat.  

 

Doporučené dávkování 

obiloviny (od odnožování do tvorby klasů) 1 – 2x v 3% koncentraci roztoku 

kukuřice (od 4 listu do květu) 1 – 2x v 3% koncentraci roztoku 

řepka (od butonizace do květu) 1 – 2x v 3% koncentraci roztoku 

cukrovka (od konce května do června) 1 – 2x v 3% koncentraci roztoku 

Chmel   2 – 4x v 3% koncentraci roztoku 

Vinná réva (po odkvětu do začátku srpna) 1 – 2x v 3 % koncentraci roztoku 

Brambory (do květu) 1 – 2x v 2 – 3% koncentraci roztoku 

Hrách, bob (před květem) 1 – 2x v 3% koncentraci roztoku 

Zelenina ( v období max. přírůstků hmoty) 1 – 2x v 2 – 3% koncentraci roztoku 

Ovocné stromy (do tvorby plodů) 2 – 3x v 2% koncentraci roztoku 

Konifery (při příznacích nedostatku hořčíku) 2 – 3x v 2 – 3% koncentraci roztoku 

 

 

Pokyny pro skladování 

Skladujte v uzavřených originálních obalech. Skladujte v suchu odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uschovávejte 

mimo dosah dětí. 

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování v původních obalech 

 

 

Dodavatel: YARA Agri Czech Republic, s.r.o.,  Dušní 10, Praha 1, 110 00 

Tel: +420 224 810 650, Fax: +420 224 810 647, www.yaraagri.cz 
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