
              
   E"keta/příbalový leták 

Life Force® Natural Humic Acids 
pomocná půdní látka 

Žadatel: ITL Innova"on Technology for Life, s.r.o. Voskovcova 1075/51, 150 00 Praha 

Výrobce: LIFE FORCE, LLC, 10A Peschano-Umetsky trakt, Saratov, Russia  

Číslo rozhodnu? o registraci: 5078 

Chemické a fyzikální vlastnosK: 

*) metoda stanovení ISO 19822:2018 

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0;  

arsen 20, chrom 50. 

Life Force® Natural Humic Acids je prášek hnědočerné barvy, s vysokým obsahem huminových látek z 
Leonarditu.  

• Regeneruje / obnovuje úrodnost vyčerpané půdy. 

• Regeneruje / obnovuje kvalitu a strukturu půdy a snižuje deficit humusu. 

Zlepšuje chemické, fyzikální a biologické vlastnos" půdy, je zdrojem biologicky ak"vních huminových 
látek z Leonarditu, zlepšuje úrodnost všech typů půd, zvyšuje výnosy plodin. 

Doporučené aplikační dávky: 

Vlastnost: Hodnota:

Spalitelné látky v sušině v % min. 75,0

Sušina v % min. 70,0

Celkový dusík jako N v sušině v % min. 1,2

Huminové kyseliny v sušině v % min. *) 50,0

Pro zvýšení obsahu humusu a obsahu 
organického uhlíku v půdě (C) 

V každém ročním období aplikovat do půdy po sklizni 
nebo před sehm/výsadbou: 3-10 kg/100 m2.

Polní plodiny, zelenina, luštěniny, olejniny, 
tráva 

Před výsevem / výsadbou / aplikovat do půdy  
2,5-5 kg/100 m2.

Kořenová zelenina Před výsevem: 2 - 4 kg/100 m2.

Ovocné stromy a keře Při výsadbě / přesazování: aplikovat 300 až 500 g/m2 na 
dno výsadbové jámy a přidat 1-4% do výplňové zeminy 
určené pro zasypání jámy. Na povrch zásypové zeminy 
okolo stromu nebo keře: 50-100 g/m2 ročně.

Jahody Před výsadbou aplikovat do půdy 400-600 g/m2. Před 
začátkem vegetačního období a před květem aplikovat 
200-300 g/m2.



POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: 

Zasažené čás" pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. 
Vyhledejte lékařskou pomoc v případě přetrvání příznaků podráždění. 

Při vdechnuh vyjdete na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících dýchacích pohží vyhledejte lékařskou 
pomoc.  Při požih vypláchněte ústa vodou, vypít trochu vody a vyvolat zvracení dotykem zadní čás" krku 
prstem. Doporučujeme vyhledat lékařskou pomoc.  

BEZPEČNOST, MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA: 

Není klasifikováno jako nebezpečné pro přepravu, manipulaci a skladování. Výrobek není hořlavý a je 
stabilní při běžných teplotách a tlacích. Skladujte při teplotách mezi 0°C a 30°C. Zacházejte s nimi v 
souladu se zásadami průmyslové hygieny a bezpečnos" práce. Při manipulaci s hmto materiálem by měly 
být používány rukavice. Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou. Skladujte odděleně od potravin. 
Uchovávejte mimo dosah děh. Prázdné obaly by měly být ukládány na zvláštní místa pro odpad. 

DOBA POUŽITELNOSTI:   

3 roky od data výroby v neporušených obalech při dodržení skladovacích podmínek.  

Přípravek se dodává balený. Hmotnost balení 

Datum výroby:       Číslo výrobní šarže: 

Okrasné rostliny, kvě"ny, okrasné stromy Pro pokojové rostliny: před sadbou aplikovat do zeminy 
1,5-3%, jednou za dva měsíce v období růstu 100-200 g/
m2 na povrch zeminy. 
Pro zahradní rostliny: Při výsadbě / přesazování: 
aplikujte 300 až 500 g/m2 na dno výsadbové jámy a 
přidejte 1-4% do výplňové zeminy, určené pro zasypání 
jámy. Na povrch zásypové zeminy okolo stromu nebo 
keře aplikovat 50-100 g/m2 ročně. 
Na jaře a v období ak"vního růstu jednou za dva měsíce 
aplikovat 100-200 g/m2 osazené plochy.

Okrasná travní plocha Na jaře nebo na podzim aplikovat 150–300 g/m2, ve 
vegetačním období aplikovat 100 g/m2 měsíčně.


