
 
 
 

Etiketa 
ANTI-MECH 

  Výrobce: AGRO Radomy�l a.s., Radomy�l 
číslo rozhodnutí  o registraci: 0475 

 
     Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Chemická a fyzikální vlastnost hodnota 
Celkový dusík jako N v % min.   13,5 
�elezo v % min.     3,5 
 
Obsah rizikových prvků  
splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva): kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50. 
 
Rozsah a způsob pou�ití 
Obsah dusíku v hnojivu Anti-mech podporuje růst trav,  pou�ívání zlep�uje kvalitu a hustotu porostu. Hnojivo 
současně potlačuje mech v travních porostech.Optimální postačující dávka účinkující na mech je 30-60g/m2. 
Aplikuje se nejlépe na jaře nebo po ka�dé seči rovnoměrným rozhozením. Pou�ívá se na suchý trávníkový porost, 
rozhoz rozhodně neděláme po de�ti nebo pokud je na listech rosa, hrozí nebezpečí popálení. Aplikace trávníkům 
v�dy prospěje, trávy se zbarvují do sytě tmavozelené barvy.  Účinek pomíjí po 5-6 měsících a to tím rychleji, čím 
je de�tivěj�í a vlhčí počasí. Hnojivo lze také pou�ít  formou 0,5% roztoku (tj. 50g/10l vody). Při aplikaci 
postřikem vzniká nebezpečí popálení porostu, je-li aplikace provedena za teplého a slunečného počasí. 
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
Pozor! Mů�e ohrozit zdraví při po�ití,nadýchání a styku s poko�kou a sliznicemi. Drá�dí poko�ku a sliznice při 
del�ím styku mů�e způsobit i jejich po�kození. Pracujte v rukavicích. Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, 
kouřit. Je třeba dodr�ovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt poko�ku rukou teplou vodou a 
mýdlem a o�etřit vhodným reparačním krémem. 
První pomoc 
Zasa�ení očí:  co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat oba spojivkové vaky proudem čisté vody. 
Po�ití: vypít bezprostředně po po�ití 0,5 l vla�né vody a vyhledat lékaře. 
Zasa�ení poko�ky:  rychle opláchnout dostatečným mno�stvím vody, později důkladně ale bez velkého 
mechanického drá�dění omýt vodou a mýdlem, odlo�it zasa�ený oděv. 
Ve v�ech tě��ích případech, při po�ití nebo zasa�ení očí  v�dy vyhledat lékařskou pomoc. 
Podmínky skladování 
Skladujte v suchu odděleně od potravin mimo dosah dětí. Obaly doporučujeme předat do 
organizovaného sběru druhotných surovin. 
Hmotnost náplně 2kg, 5kg 
Doba pou�itelnosti: minimálně dva roky od data výroby při skladování v původních obalech   
Datum výroby, číslo výrobní �ar�e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


