
AMALGEROL PREMIUM, pomocná látka 
 
1. Obchodný názov výrobku: Amalgerol Premium 
 
2. Výrobca: Hechenbichler GmbH, Cusanusweg 7-9, A-6020 Innsbruck, Rakúsko 
 
3. Dovozca, distribútor pre SR: ISAS SK s.r.o., Štetinova 7, 811 06 Bratislava 
 
4. Registrácia: registrované v Slovenskej republike pod číslom 1391. 
 
5.Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku: obsahuje rastlinné a éterické oleje, parafíny, bylinné 
extrakty a výťažky z morských rias. Obsah rizikových látok neprekračuje zákonom stanovené limity. 
 skupenstvo: kvapalné 
 farba:   hnedá 
 zápach:  charakteristický 
 hodnota pH:  8,5 
 
6. Obsah rizikových látok: Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v Slovenskej republike.  
 
7. Rozsah a spôsob použitia: rastlinná výroba, záhradníctvo, ovocinárstvo, vinice, škôlky, 
záhradkárstvo, komposty. V pôde pomáha rozkladať organickú hmotu (zbytky po zbere, zelené 
hnojenie), zvyšuje prístupnosť živín, urýchľuje procesy kompostovania. 
Rastlinná výroba: postrek: na pozberové zvyšky, zelené hnojenie, na pôdu alebo na list: 3 – 5 l/ha 
Amalgerolu do 200 – 500 l vody na jeden hektár (prípadne pridajte 10 kg močoviny, nemiešajte 
s hnojivom DAM) 
Záhradníctvo, ovocinárstvo, kvety: 50 ml na 10 l vody každých 14 dní. 
Zelenina: 100 ml na 10 l vody každých 10 – 14 dní, posledná aplikácia najneskôr v 2/3 vegetačnej 
doby. 
Trávniky: 200 ml na 100 l vody na 100 m2 trávnatej plochy každé 2 – 3 týždne 
Ovocné stromy: 100 ml na 10 l vody každé 2 – 3 týždne buď ku koreňom alebo postrekom na list. Po 
zime pred pučaním 300 – 500 ml na 10 l vody na vetvy a kmene. 
Sadenice: 200 – 300 ml na 10 l vody, namočiť koreňové baly, pokropiť vysádzacie jamy a záhony. 
Komposty, bioodpady: 300 – 400 ml na 10 l vody kropiť po vrstvách, prípadne 1 x týždne pri miešaní. 
 
8. Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: pri práci nejesť, nepiť ani nefajčiť, po práci si 
umyť ruky. Pri nadýchaní prejsť na čerstvý vzduch, pri zasiahnutí očí rýchlo a dôkladne vypláchnuť 
prúdom čistej vody. Pri požití nevyvolávať zvracanie. Pri ťažkostiach vyhľadať lekársku pomoc. 
Používať ochranné prostriedky. Uchovávať mimo dosah detí a domácich zvierat.  
 
9. Podmienky skladovania: skladovať v suchu pri teplotách od + 5 až do + 30 0C, chrániť pred 
mrazom. 
 
10. Hmotnosť alebo objem obalu: 25 l (24,25 kg), 1000 l (970 kg) 
 
11. Doba použiteľnosti: 18 mesiacov od dátumu výroby. 
 
12. Dátum výroby, číslo výrobnej šarže: viď. dátum alebo šaržu na obale (kde prvé číslo je rok 
výroby, druhé číslo a tretie číslo je týždeň v roku a štvrté číslo je deň v týždni).  
 

 
 


