
CROPAID ANTIFROST 

Technické informace 

Silně obohacené hnojivo s mikroprvky 
 
 

Hnojivo ES 
Typ hnojiva: Cropaid Antifrost 

Obsah živin : Rozpustný tekutý přípravek obsahuje více než 60 prvků a protimrznoucí kryoprotektant, 
rusticyanin, kyselinu oxaloctovou, kyselinu pyrohroznovou a organickou hmotu. Garantované 
minimum v %: 
 

Prvek Rozpustný ve vodě 

pH: 2,3+/-1 

Obohacený 
EDTA(% 
min) 

 

Bor ( B) 0,38 jako boritan sodný 

Měď (Cu) 0,10 0,10 

Železo (Fe) 3,50 3,50 

Mangan (Mn) 0,83 0,83 

Molybden (Mo) 0,06 jako molybden 

Zinek (Zn) 0,48 0,48 

Balení : 1L, 5L, 20L v plastových nádobách 

Měrná hmotnost: 1-1,2g/cm³ 

Výrobce: Cropaid International Limited Unit 11,  Imperiál Park  Industrial Estate  Towerfield Road,  Shoeburyness 

Essen, SS3 9QT United Kingdom    www.cropaid.com 

Působení přípravku : Cropaid Antifrost je biologická a ekologická pomoc pro rostliny ,která obsahuje 
živé bakterie a více jak 60 minerálních živin. Chrání rostliny proti chladu a mrazu, zlepšuje úrodu a 
kvalitu sklizně. Použijte nejlépe 2-3 dny před příchodem mrazů.  

Příprava postřikového roztoku: Přípravek je kapalný koncentrát mísitelný s vodou v dávce 1:200 L cca 
(0,5% roztok). Před aplikací přípravek dokonale promíchejte. Používejte bezchlorovou vodu (říční, 
studniční, dešťovou). Chlor zabíjí bakterie a přípravek ztrácí účinnost. Použijte vodu s pH 5-
6,5 (slabě kyselou). 



Mísitelnost s pesticidy a hnojivy: CropAid® Antifrost se nesmí míchat s pesticidy. 
Pro nejlepší očekávaný výsledek se nedoporučuje CropAid® Antifrost mísit s hnojivy ani 
jinými přípravky. 

První pomoc: Všeobecné pokyny při práci je nutné dodržovat základní hygienické a bezpečnostní 
zásady. Vyhledat zdravotní pomoc v případě potíží. CropAid® Antifrost je biologicko 
ekologický přípravek neměly by hrozit žádné vážné potíže maximálně alergie. 

Podmínky skladování: Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, 
suchých a větraných skladech při teplotě +3 do  +40 ˚C, odděleně od potravin , nápojů a 
krmiv. Chrňte před mrazem, ohněm a přímím slunečním svitem. Uchovávejte uzamčené a 
mimo dosah dětí . 

Doba použitelnosti: 36 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích 
podmínek. 

Původ zboží: : Cropaid International Limited Unit 11,  Imperiál Park  Industrial Estate  Towerfield Road,  
Shoeburyness  Essen, SS3 9QT United Kingdom    www.cropaid.com 

Více informací na: http://www.prohopo.cz/cs/p-4105-cropaid-antifrost-1l-prirodni-ochrana-rostlin-proti-
mrazu/  

 

 

 

 


