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LISTOVÉ HNOJIVO

BOROSAN HUMINE
CHARAKTERISTIKA
Je kvapalný koncentrát tmavej farby. Obsahuje stopový prvok bór, ktorý je 
via zaný ako borethanolamín s prídavkom humínových látok.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Bór ako B 8,0 % 101 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 7 – 9

Používa sa na preventívne alebo kuratívne odstraňovanie nedostatku využi-
teľ ného bóru v rastlinách a ako prevencia pred stresovými podmienkami (su-
cho, mráz, predávkovanie chemikáliami), stimuluje tvorbu koreňových vláken. 
Najvhodnejšie použitie je začiatkom vegetácie po vytvorení listovej plochy. 
Po prvej aplikácii je možné hnojivo aplikovať najskôr po 14 dňoch.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Repka ozimná 1. aplikácia – jeseň, 4 – 6 list
2. aplikácia na jar, začiatok predlžo-

va cieho rastu až do butonizácie
2 – 3 1 – 3

Cukrová repa 1. aplikácia po dokončení tvorby 
listovej ružice 2. aplikácia po 2 
týždňoch

3 2

Jadroviny, 
kôstkoviny

1. aplikácia pri otváraní pukov
2. aplik. po odpadnutí okvetných 

plátkov
2 2

Zelenina 3 týždne po výsadbe
2. aplikácia po 4 týždňoch 1 2

Mak, slneč ni ca, 
horčica

Od 4 – 8 listu po začiatok kvitnutia 2 – 3 1 – 2

Sója, strukoviny Pred kvitnutím 1 – 2 1

Vinič 1. aplikácia pri otváraní pukov
2. pri raste plodov v 14 denných 

interva loch 
3 3

Ozimné obilniny Po skončení zimy 2 1

Kukurica Vo fáze 5. – 6. listu 2 1

LISTOVÉ HNOJIVO

BOROSAN FORTE
CHARAKTERISTIKA 
je kvapalný koncentrát stopového prvku bór viazaného ako boretha no
lamín.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Bór ako B 11,0 % 151,8 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 7 – 9

Najvhodnejšie použitie je začiatkom vegetácie po vytvorení listovej plochy. 
Po prvej aplikácii je možné hnojivo aplikovať v 14 denných intervaloch ma-
ximálne 3x za  sebou. V  období kvitnutia hnojivo priaznivo pôsobí na  rast 
peľových tyčiniek a  tým aj na  tvorbu semien a  plodov. Hnojivo je možné 
aplikovať po celú dobu vegetácie.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Repka  
ozimná

1. aplikácia na jeseň, BBCH 13 – 14
2. aplikácia na jar, BBCH 30 
do butonizácie

3
3

1 
1

Cukrová repa
1. aplikácia po dokončení tvorby 
listovej ružice 
2. aplikácia po 2 týždňoch

3 2

Jadroviny, 
kôstkoviny

1. aplikácia v štádiu otvárania pukov
2. a 3. aplikácia v 14 denných intervaloch

2 2 – 3

Zelenina 
1. viac ako 3 týždne po výsadbe
2. aplikácia po 4 týždňoch

1 2

Vinič 
1. aplikácia pri otváraní pukov
2. pri kvitnutí
3. pri raste plodov  

3 3

Toto hnojivo je možné použiť pri ekologickom pestovaní plodín.
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LISTOVÉ HNOJIVO 

FEROSOL
CHARAKTERISTIKA
Je číry roztok hnedej farby s obsahom železa určený k preventívnemu či 
kuratívnemu odstraňovaniu nedostatku využiteľného železa v rastlinách.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Železo ako Fe 4,0 % 50 g/l
pH zriedeného roztoku  (1:5) 6 – 7

POUŽITIE
Najvhodnejšie použitie je začiatkom vegetácie po olistení kultúr. Od tejto 
doby možno hnojivo aplikovať v 14 denných intervaloch minimálne 4 x za 
sebou. Okrem doby kvitnutia, kedy sú porasty citlivejšie, je možné hnojivo 
ap likovať po celú dobu vegetácie.

Plodina Termín aplikácie Dávkovanie 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Poľnohospodárske 
plodiny

1. začiatok vegetácie po 
raste listovej plochy, ďalšie 
v intervale 2 týždňov

4 – 6 4 – 6

Izbové rastliny  
a kvetiny V priebehu vegetácie 5 ml / l 

vody 4 – 6

Toto hnojivo je možné použiť pri ekologickom pestovaní plodín.

LISTOVÉ HNOJIVO 

FERTI B
CHARAKTERISTIKA
je číry svetlo hnedý roztok hydrogénfosforečnanov amónnych, dihydro
génfosfo reč nanov amónnych, močoviny, kyseliny boritej a  koncen trá tov 
sto pových živín.   

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N 8,0 % 100 g/l

   z toho amónny dusík ako N 3,0 %

   močovinový dusík ako N 5,0 %

Fosfor ako P2O5 10,0 % 125 g/l

Bór ako B 2,0 % 25 g/l

pH zriedeného roztoku  (1:5) 6  –  8

Hnojivo zriedené vodou sa aplikuje zálievkou alebo postrekom. Je vhodný 
najmä na hnojenie plodín náročných na fosfor a bór. Pri intenzívnom slnečnom 
žiarení je pri citlivých plodinách riziko vzniku nekróz.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Cukrová 
repa

1. vo fáze 4 – 6 listov
2. pred uzatvorením porastu 2 – 5 2

Repka 1. Vo fáze predlžovacieho rastu
2. pri tvorbe pukov až do začiatku kvitnutia 2 – 5 2

Jadroviny 1. v priebehu kvitnutia
2. do 3 týždňov po odkvitnutí
3. po zbere 

2 3

Zelenina 2 týždne po výsadbe, potom po 14 dňoch 2 3

Kukurica 1. vo fáze 4 listov
2. vo fáze 8 listov 2 – 3 2

Slnečnica Vo fáze 4 listov, potom každé 3 týždne do 
tvorby kvetov 2 – 5 3

Vinič 1. 2 – 3 týždne pred kvetom
2. tesne pred kvetom
3. tvorba bobúľ 

2 3
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LISTOVÉ HNOJIVO 

FERTIGREEN NPK 10-5-5
CHARAKTERISTIKA
Je číre kvapalné viaczložkové hnojivo zelenohnedej farby s obsahom dusíka 
(N), fosforu (P) a dras líka (K), ktorý je v bezchloridovej forme a stopových 
prvkov. Suroviny pre výrobu hnojiva sú PK sol, NP sol, hydrolyzát kolagénu, 
dusičnan amónny, koncentrát stopových prvkov a voda.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % hm. 10,0 % 128 g/l

  Amónny dusík ako N v % hm. 5,0 %

  Dusičnanový  dusík ako N v % hm. 5,0 %

Fosfor ako P2O5 v % hm. 5,0 % 64 g/l

Draslík ako K2O v % hm. 5,0 % 64 g/l

pH zriedeného roztoku  (1:5) 6 – 8

Hnojivo zriedené vodou je univerzálnym hnojivom a  aplikuje sa zálievkou 
alebo postrekom. Po zriedení sa používa k základnému hnojeniu a pestovaniu 
plodín a kul túr. Je vhodné na koreňovú i mimo koreňovú aplikáciu. Pri použití 
podľa požiadaviek na hnojenie rastlín je hnojivo bez zostatku spotrebované  
a ne dochádza k za soľovaniu pôdy. 

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Obilniny, olejniny pri aplikácii pesticídov 6 3 – 5

Strukoviny 1. pred kvetom, ďalšie po 3 týždňoch 6 4 – 5
Plodová zelenina 2 x pred kvetom, 3 – 4 x po násade 

plodov 4 – 6 5 – 6

Listová zelenina v priebehu vegetácie spolu s pes ti cíd-
mi ako 0,5% roztok 4 – 6

Vinič po odkvitnutí pri aplikácii pesticídov 
ako 0,5% roztok 6 – 8

Jadroviny, 
kôstkoviny

po odkvitnutí pri aplikácii pesticídov 
ako 0,5% roztok 5 – 10

Chmeľ počas celej vegetácie spolu s  pesti-
cídmi 6 4 – 6

Jahody v  intervale 14 dní až do zberu ako 
0,2% roztok 2 – 4

LISTOVÉ HNOJIVO

FERTIGREEN KOMBI NPK 7-7-5
CHARAKTERISTIKA
je kvapalné viaczložkové hnojivo, s obsahom dusíka (N), fosforu (P) a dras
líka (K), kto rý je v bezchloridovej forme a stopových prvkov. Suroviny pre 
výrobu hno jiva sú PK sol, NP sol, hydrolyzát kolagénu, dusičnan amónny, 
koncentrát stopových prvkov a voda. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

OBSAH RIZIKOVÝCH LÁTOK
Spĺňa zákonom stanovené limity: (mg/kg hnojiva, pri Cd v mg Cd/kg P2O5): 
kadmium 50; olovo 15; ortuť 1; arzén 20; chróm 150.

POUŽITIE
Hnojivo zriedené vodou je univerzálnym hnojivom, aplikuje sa zálievkou 
alebo postrekom. Po zriedení sa používa na základné hnojenie pri pestovaní 
väčšiny plodín a kultúr. Je vhodný na koreňovú aj mimokoreňovú aplikáciu. 
Pri použití podľa požiadaviek na hnojenie rastlín sa hnojivo bezo zvyšku 
spotrebuje a  nedochádza k  zasoľovaniu pôdy. Pri vytrvalých kultúrach 
sa hnojenie môže vykonávať aj po zbere. Používa sa aj na dodatočné 
mimokoreňové hnojenie rastlín, najmä v prípadoch, keď je sťažený príjem 
živín koreňmi. To môže byť napr. pri nepriaznivom počasí. Hnojivo sa aplikuje 
v ranných alebo večerných hodinách. Pri intenzívnom slnečnom žiarení hrozí 
pri citlivých kultúrach nebezpečenstvo popálenia. Mimokoreňová výživa sa 
vykonáva počas hlavnej vegetačnej doby v čiastkových dávkach v minimálne 
14-dňových odstupoch. Používa sa ako plné hnojivo. Vzhľadom na to, že 
hnojivo obsahuje významné množstvo síry, je vhodné pre plodiny náročné 
na túto živinu. Dôležité je to predovšetkým pri olejninách – repke, slnečnici, 
ľane, maku, a tiež pri rastlinách, pri ktorých sa požaduje vysoká hladina silíc, 
ako je horčica, chmeľ a pod. Síra je tiež významná pre kŕmnu a cukrovú repu, 

ZNAK AKOSTI HOD NOTA

Celkový dusík ako N v % 7,0

Amónny dusík ako N v % 5,0

Dusičnanový dusík ako N v % 2,0

Fosfor ako P2O5 v % 7,0

Draslík ako K2O v % 5,0

Síra ako S v % 2,0

Zinok ako Zn v % 0,005

ZNAK AKOSTI HOD NOTA

Meď ako Cu v % 0,005

Molybdén ako Mo v % 0,002

Železo ako Fe v % 0,02

Mangán ako Mn v % 0,01 

Bór ako B v % 0,01

pH zriedeného roztoku (1:5) 6,0 – 8,0

Hustota v kg/l pri 20 °C Cca 1,24
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obilniny a  strukoviny. Svoju nenahraditeľnú úlohu má v  ovocinárstve (pri 
viniči, jabloniach a pod.), v zeleninárstve pri plodinách, ako sú cibuľa, cesnak, 
pór a celkovo pri celej koreňovej zelenine.
Hnojivo je vďaka vysokému obsahu fosforu a  kombinácii ostatných živín 
veľmi vhodné na aplikáciu na všetky kvitnúce rastliny. Odporúča sa aj na 
použitie na balkónové a záhradné kvetiny.  
Vzhľadom na formu, v akej sa nachádza síra v hnojive, má okrem výživných 
aspektov aj významnú fungistatickú funkciu. 
Hnojivo je vhodné pre oblasti ochranných pásiem pitnej vody. 

APLIKÁCIA
Na použitie na zálievku nalejeme odmerané množstvo 20 ml (1 viečko od 5 
a 20 l balení) hnojiva do 4 l vody. Roztok dôkladne premiešame a je pri pra ve-
ný na použitie. Aplikujeme minimálne v 14-dňových intervaloch.
Pre foliárnu aplikáciu sú maximálne odporúčané dávky v  rozmedzí 3 – 5 l 
koncentrátu na hektár. Koncentrácia aplikovanej kvapaliny by sa mala po hy-
bo vať v rozmedzí 0,5 – 1 % roztoku. 

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Obilniny, olejniny použitie pri aplikácii pesticídov 6 3 – 5

Strukoviny 1. pred kvetom, ďalšia po troch 
týždňoch 6 4 – 5

Repka olejná 1. vo fáze predlž. rastu
2. pri tvorbe púčikov až začiatok 

kvitnutia
2 – 5 2

Plodová zelenina 2x pred kvetom, 3 až 4x po násade 
plodov 4 – 6 5 – 6

Listová zelenina v priebehu vegetácie spolu s pes-
ticídmi ako 0,5 % roztok 4 – 6

Vinič po odkvitnutí pri použití pesticídov ako 
0,5 % roztok 2 6 – 8

Jadroviny, 
kôstkoviny

po odkvete pri použití pest. 
ako 0,5 % roztok 5 – 10

Chmeľ počas celého vegetačného 
obdobia spolu s pes ti cídmi 3 – 5 4 – 6

Jahoda v intervale 14 dní až do zberu 
ako 0,2 % roztok 2 – 4

Hnojivo a jeho zvyšky nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových vôd 
podľa zákona 409/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 
Z.z.o vodách a je potrebné s ním podľa zákona manipulovať.

LISTOVÉ HNOJIVO 

FERTIKAL
CHARAKTERISTIKA
je kvapalné viaczložkové hnojivo zelenohnedej farby s obsahom N, Mg, Ca 
a stopo vých živín: zinok, meď, bór, železo, mangán, molybdén, a hydrolyzát 
kolagénu. Všetky živiny sú v rýchlo pôsobiacej vodorozpustnej forme.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N 7,0 % 95 g/l

Horčík ako MgO 5,0 % 68 g/l

Vápnik ako CaO 5,0 % 68 g/l

pH zriedeného roztoku  (1:5) 5 – 7

Hnojivo  sa aplikuje v  zriedenom stave zá lievkou alebo postrekom, môže 
sa pou ží vať ako k hnojeniu na povrch pôdy, tak aj k mimokoreňovej výžive. 
Vodorozpustná forma vápnika, dusíka a horčíka sa ponúka na hnojenie rôz-
nych plodín, najmä na kyslých pôdach, ktoré často trpia nedostatkom ľahko 
prijateľného vápnika a horčíka.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Jahody S fungicídmi proti botrytíde 6 1

Čerešne, višne 6 – 8 týždňov pred zberom 
v intervale 10 dní 3 – 5 3 – 4

Jadroviny Po odkvitnutí,  
potom v 14 denných inter valoch 3 – 4 6

Zelenina 2 týždne po výsadbe, potom  
po 14 dňoch 2 2 – 3

Uhorky Po nasadení plodov, potom 
v intervale 14 dní 2 – 4 3

Rajčiny, paprika Po nasadení plodov, potom 
v intervale 14 dní 3 – 6 4 – 5

Vinič Po odkvitnutí, potom s pesti cídmi 4 – 5 3

Koreňová zelenina 5 – 7 týždňov pre zberom 4 – 5 1

Obilniny Regeneračné hnojenie vo fá ze  
3 – 4 listov 6 1
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LISTOVÉ HNOJIVO 

FERTIMAG
CHARAKTERISTIKA
je číry roztok zelenohnedej farby zložený z dusičnanu horečnatého, du sič
nanu amónneho, hydrolyzátu kolagénu a koncentrátu stopových prvkov.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N 8,0 % 107 g/l

    z toho amónny dusík ako N 1,0 %

    močovinový dusík ako N 7,0 %

Horčík ako MgO  8,0 % 107 g/l

pH zriedeného roztoku  (1:5) 5 – 7

Hnojivo sa používa ako dusíkato – horečnaté hnojivo najmä na jar pred sej-
bou, alebo výsadbou resp. pred zahájením vegetácie záhradných plodín.  
U vy trvalých kultúr možno vykonať hnojenie i po zbere. Používa sa aj k do-
da točnému hnojeniu rastlín živinami, najmä keď je príjem živín koreňom 
sťažený. To môže byť napr. za nepriaznivého počasia.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Zelenina 1. dva týždne po výsadbe,  
ďalšie v intervale 2 týždňov 5 – 10 3 – 6

Olejniny 2. aplikácia: regeneračné hnojenie, 
ďalšia aplikácia v intervale 2 
týždňov

5 – 8 3 – 4

Vinič 1. aplikácia: tesne pred kvetom,  
ďalšia pri tvorbe bobúľ 6 – 8 3 – 8

Jadroviny, 
kôstkoviny

1. po odkvitnutí,  
ďalšia v 14 denných intervaloch 6 – 8 5 – 10

Kvety  
v črepníkoch

V priebehu vegetačného obdobia ako 
0,6 až 1,0% roztok  2 – 4 4 – 6

Jahody po odkvitnutí 4 – 8 2 – 4

Obilniny 1. aplikácia: regeneračné hnojenie, 
ďalšie v intervale 2 týždňov 5 – 10 2– 4

Zemiaky 1. aplikácia: po zapojení porastu, 
ďalšia po troch týždňoch      5 2 – 4

LISTOVÉ HNOJIVO 

KUPROSOL
CHARAKTERISTIKA 
je číra modrá kvapalina bez zápachu s obsahom medi, ktorá je viazaná 
v kom plexnej forme.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Meď ako Cu 5,0 % 57 g/l

pH zriedeného roztoku  (1:5) 3  –  5

Kvapalné hnojivo, je možné aplikovať ako pri hnojení na pôdu, tak i na list. 
Môže sa použiť k hnojeniu pred začiatkom vegetácie, aj ku kuratívnym zá sa-
hom v priebehu vegetácie v prípadoch, kedy sa akútny nedostatok prejaví 
na rastlinách.

LISTOVÁ APLIKÁCIA
Pre listovú aplikáciu sa používa vodný roztok v koncentrácii 0,5 %. Pri listovej 
aplikácii sa dávka na 1 hektár pohybuje v rozmedzí 1 – 2 l.  Je možné aplikovať 
aj nižšiu dávku, ako súčasť optimálnej výživy pre rastliny pozitívne reagujúce 
na prídavok medi. 

Plodina Termín aplikácie Dávka  
v l/ha

Počet 
aplikácií

Obilniny 1. aplikácia na začiatku vegetácie,
2. aplikácia po 14 dňoch 2 2

Cukrová repa 1. aplikácia vo fáze 3. listu, 
2. aplikácia po 3  –  4 týždňoch 2 2

Zemiaky zapojenie porastu 2 1

Strukoviny zapojenie porastu 2 1

Záhradné 
plodiny

v priebehu vegetácie 2 2

Toto hnojivo je možné použiť pri ekologickom pestovaní plodín.
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LISTOVÉ HNOJIVO 

LOVO CaN 
CHARAKTERISTIKA
Hnojivo určené na predsejbové hnojenie a prihnojovanie obilnín dusíkom 
predovšetkým na kyslejšie pôdy v chladnějších podmienkach.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 7,0

Celkový vápník ako CaO v % 13,0

pH zriedeného roztoku  (1:5) 6 -9

 Hustota v kg/l pri  20 °C cca 1,34

POUŽITIE
Hnojivo sa uplatňuje pri regeneračnom hnojení ozimého jačmeňa a  pri 
hnojení ozimého a  jarného jačmeňa. Je taktiež vhodné k  prihnojovaniu 
trvalých trávnych porastov po sejbe. Špecifické použite je k  mimokoreňovej 
výžive záhradných plodín. U  jabloní sa osvedčil aj proti horkej škvrnitosti. 
Dobrý účinok hnojiva bol zaznamenaný u papriky a  rajčín proti vrcholovej 
hnilobe plodov. Jemný zákal netvorí pevný sediment a  nie je na závadu 
použitia hnojiva.

APLIKÁCIA
Doporučená koncentrácia hnojiva vo forme postreku je nasledujúca

Plodina Doba aplikácie Počet 
aplikácií 

Dávka 
v l/ha

Uhorky 1. po nasadení plodov, dalšiu  opakovať 
po 14 dňoch 3 2-4

Rajčiny, 
paprika

začiatok kvitnutia, dalšiu opakovať po 
14 dňoch 4-6 3-6

Vinič 1. po odkvete,  dalšiu  súčasne  
s pesticídmi 3 4-5

Jabloň od polovice júla, opak. vždy po 14 dňoch 5-6 3-6

Ozimý jačmeň regeneračné hnojenie
produkčné hnojenie    

1
1

200
100

Jarný jačmeň produkčné hnojenie   1 200

Ozimá pšenica
regeneračné hnojenie
produkčné hnojenie    

1
1

250
150

Repka ozimná BBCH 15-19 1 50

LISTOVÉ HNOJIVO 

LOVO CaN T
CHARAKTERISTIKA
Lovo CaN T je kvapalné hnojivo obsahujúce dusík a vápnik používajúce sa 
predovšetkým na kyslejších pôdach a v chladnejších podmienkach.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 13,0

Nitrátový dusík ako N v % 7,0

Amidický dusík ako N v % 5,0

Čpavkový dusík ako N v % 1,0

Celkový vápnik ako CaO v % 13,0

pH zriedeného roztoku  (1:5) 6 – 8

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,41

POUŽITIE
Hnojivo sa používa pri predsejbovom hnojení a  na prihnojenie obilnín 
dusíkom, predovšetkým na kyslejších pôdach a v chladnejších podmienkach. 
Veľmi dobre účinkuje pri regeneračnom hnojení obilnín, hlavne potravinárskej 
pšenice, kde okrem výnosu zlepšuje i pekárenské parametre, ako je obsah 
N – látok a objemovú hmotnosť. Vhodné použitie je tiež pri aplikáciách na 
jeseň u  neskoro siatych porastov či nevyrovnaných porastov v  dôsledku 
nedostatku zrážok a  teplotného stresu. Je tiež vhodné k  prihnojovaniu 
trvalých trávnych porastov. Špecifické použitie je pri mimokoreňovej výžive 
záhradných plodín. Pri jabloniach sa osvedčil postrek proti horkej škvrnitosti.
Dobrý účinok hnojiva bol zaznamenaný při paprikách a  rajčinách proti 
vrcholovej hnilobe plodov. Jemný zákal netvorí pevný sediment a nie je na 
závadu použitia hnojiva.
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APLIKÁCIA
Doporučená koncentrácia hnojiva vo forme postreku je nasledujúca

Plodina Doba aplikácie Počet 
aplikácií 

Dávka 
v l/ha

Uhorky 1. po nasadení plodov, ďalšie 
opakovať po 14 dňoch

3 2 – 4

Rajčiny, papriky Začiatok kvitnutia, 
ďalšie opakovať po 14 dňoch

4 – 6 3 – 6

Vinič 1. po odkvitnutí, ďalšie súčasne 
s pesticídmi

3 4 – 5

Jablone od polovice júna, 
opakovať vždy po 14 dňoch

5 – 6 3 – 6

Jačmeň ozimný regeneračné hnojenie   
produkčné hnojenie    

1
1

200
100

Jačmeň jarný produkčné hnojenie   1 200

Pšenica ozimná
BBCH 10 – 19 
regeneračné hnojenie 
produkčné hnojenie

1
1
1

20
250
150

Repka ozimná BBCH 15 – 19 
regeneračné hnojenie

1 50
200

LISTOVÉ HNOJIVO 

LOVOFLOR NPK 4-2,5-3
CHARAKTERISTIKA
Kvapalné viaczložkové hnojivo hnedej farby obsahujúce draslík v bezchlo
ridovej forme. Surovinami pre výrobu sú dusičnan amónny, fosforečnan 
draselný a humát. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA
Celkový dusík ako N v % 4,0
Amónny dusík ako N v % 2,0 

Dusičnanový  dusík ako N v % 2,0

Fosfor ako P2O5 v % 2,5

Draslík ako K2O v % 3,0

pH zriedeného roztoku (1:5) 6,3 – 7,3

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,15

POUŽITIE
Hnojivo zaručuje zdravý a bujný rast a bohaté kvetenstvo izbových a balkó-
nových rastlín. 

APLIKÁCIA
Hnojivo sa používa vo forme zálievky. 15 ml (vrchnák od fľaše) sa naleje do  
1 litra vody a premieša. Na 2 kg zeminy sa dávkuje 0,1 litra takto pripraveného 
roztoku 1x za 14 dní počas celého vegetačného obdobia (apríl – september).
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LISTOVÉ HNOJIVO 

LOVOHUMINE N
CHARAKTERISTIKA 
Hnojivo zriedené vodou je univerzálnym hnojivom, aplikuje sa zálievkou 
alebo postrekom. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 12,0

Močovinový dusík ako N v % 12,0

Fosfor ako P2O5 v % 4,0

Draslík ako K2O v % 6,0

Zinok ako Zn v % 0,005

Meď ako Cu v % 0,005

Molybdén ako Mo v % 0,002

Železo ako Fe v % min. 0,02

Mangán ako Mn v % min. 0,01 

Bór ako B v % min. 0,01

pH zriedeného roztoku (1:5) 7,0 – 9,5

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,18

POUŽITIE
Po zriedení sa používa k základnému hnojeniu pri pes to vaní väčšiny plodín 
a kultúr. Je vhodné pre koreňovú i mimokoreňovú aplikáciu. Huminové látky, 
ktoré sú rozpustné vo vode, pozitívne ovplyvňujú príjem živín. Okrem rýchlosti 
príjmu zároveň ovplyvňujú aj ich využitie. Zlepšujú účinnosť fotosyntézy pri 
nižšej intenzite svetla, čím napomáhajú k energetickej rovnováhe v rastlinách. 
Následkom toho je stimulovaná tvorba koreňového vlásenia a  dochádza 
k  lepšiemu príjmu živín cez korene. V  ko nečnom výsledku tak dochádza 
k intenzívnemu rastu stoniek a následne k zvy šovaniu hmotnosti sušiny rastlín. 
Pri použití podľa požadaviek na hnojenie rast lín je hnojivo spotrebované bez 
akéhokošvek zostatku a nedochádza k zasoľovaniu pôdy. 
U  vytrvalých kultúr možno hnojenie vykonať aj po zbere. Používa sa i  na 
dodatočné mimokoreňové hnojenie rastlín živinami, najmä keď je príjem živín 
ku koreňom sťažený (napr.počas nepriaznivého počasia). Hnojivo sa aplikuje 
v ranných alebo večerných hodinách. Počas intenzívneho slnečného žiarenia 
hrozí pri citlivých kultúrach nebezpečenstvo popálenia. Mimokoreňová výživa 
sa vykonáva počas hlavnej vegetačnej doby v  dielčich dávkach najmenej 

v  4-dňových odstupoch. Používa sa ako plné hnojivo. Prípadný sediment 
nie je na závadu prípravku. Doporučujeme použiť pre balkónové i zahradné 
kvetiny.

LISTOVÁ APLIKÁCIA
Pre použitie k zálievke nalejeme odmerané množstvo 20 ml (1 viečko od 5 
a 20 l balenia) hnojiva do 4 l vody. Roztok dôkladne premiešame. Aplikujeme 
minimálne v 14-dňových intervaloch.
Pre foliárnu aplikáciu sa maximálne odporučené dávky pohybujú v intervale 
3-6 l koncentrátu na hektár. Koncentrácia aplikovanej kvapaliny je naj vhod-
nejšia v intervale 0,5–1% roztoku. 

Plodina Doba aplikácie Počet 
aplikácií

Dávka 
v l/ha

Obilniny, olejniny použitie pri aplikácii pesticídov 3 – 5 5

strukoviny 1.  pred kvetom, 
ďalšia po 3 týždňoch 4 – 5 5

repka olejná 2. Vo fáze predlžovacieho rastu
2. pri tvorbe pukov až do 

začiatku kvitnutia 
2 2–5

Plodová zelenina 2 x pred kvetom, 
3 až 4 x po nasadení plodov 5 –  6 4–6

Listová zelenina v priebehu vegetácie spolu 
s pesticídmi ako 0,5 % roztok 4 – 6

Vinič po odkvitnutí po aplikácii 
pesticídov ako 0,5% roztok 6 – 8 2

Jadroviny, 
kôstkoviny

po odkvitnutí po aplikácii 
pesticídov ako 0,5% roztok 5 – 10

Chmeľ Počas celej vegetácie spolu 
s pesticídmi 4 – 6 3 – 5

Jahody v intervale 14 dní až do zberu  
ako 0,2% roztok 2 – 4
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LISTOVÉ HNOJIVO 

MANGAN FORTE
CHARAKTERISTIKA 
je číry slabo ružový roztok s obsahom mangánu.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Mangán  ako Mn 11,0 % 152 g/l

pH zriedeného roztoku  (1:5) 2  –  3

Hnojivo je koncentrát mangánu určený k  preventívnemu či kuratívnemu 
odstraňovaniu nedostatku využiteľného mangánu v  rastlinách. K plodinám 
ná ročným na dostatok prístupného mangánu patria napríklad obilniny, kŕmna 
a cukrová repa, repka olejná, slnečnica, kukurica a zemiaky.

Najvhodnejšie použitie je začiatkom vegetácie po olistení kultúr. 
Od tejto doby možno hnojivo aplikovať v 14 denných intervaloch 2 – 3 x za 
sebou okrem doby kvitnutia, kedy sú porasty citlivejšie. Hnojivo je možné 
aplikovať po celú dobu vegetácie.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Poľnohospodárske 
plodiny

1. začiatok vegetácie po 
raste listovej plochy, ďalšie 
v intervale 2 týždňov

1 – 2 2 – 3

Toto hnojivo je možné použiť pri ekologickom pestovaní plodín.

LISTOVÉ HNOJIVO 

MgN SOL
CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Dusičnanový dusík jako N v % 7,3
Horčík ako MgO v % 10,0
pH zriedeného roztoku  (1:5) 6,0 – 8,0
Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,37

POUŽITIE
Toto dusíkaté hnojivo s  obsahom horčíka se používa predovšetkým na jar 
pred sejbou alebo výsadbou resp. pred začatím vegetácie záhradných plodín. 
U  trvalých kultúr je možné hnojenie aj po zbere. Používá sa i k dodatočnému 
hnojeniu rastlín živinami, predovšetkým keď je príjem živín cez koreň zťažený. 
Mimokoreňová výživa se robí  behom hlavnej vegetačnej doby v dielčích dávkach 
v minimálne štrnásťdňových odstupoch. Je vhodný hlavne k rastlinám náročných 
na horčík (obilniny, olejniny, chmel, karfiol, kapusta, hrach, fazoľa, zemiaky, rajčiny, 
paprika, mrkva, vinič a ruže) a pre pôdy s veľmi nízkým až vyhovujúcim obsahom 
horčíku. V chmelárstve se toto hnojivo používa k mi mo ko reňovej výžive a sú ním 
dosahované dobré výsledky ako pri zvyšovaní výnosov, tak aj kvality. Dobre sa 
taktiež uplatňuje k mimokoreňovej výžive v úžitkovom a okrasnom zahradníctve. 
Mimokoreňová výživa se používa v  ranných alebo večerných hodinách. Za in-
tenzivního slnečného žiarenia je u citlivých kultúr nebezpečie popálenia.

APLIKÁCIA
Doporučená koncentrácia hnojiva  vo forme postreku je následovná:

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Zelenina 1. dva týždne po výsadbe, ďalšie 
v intervaloch dvoch týždňov 3 – 6 5 – 10

Olejniny
Obilniny

1. regeneračné hnojenie, ďalšie 
v intervaloch dvoch týždňov 3 – 4 5 – 8

Vinič 1. tesne pred kvitnutím, ďalšie pri tvorbe 
bobulí 3 – 8 6 – 8

Jadroviny, 
kôstkoviny

1. po odkvete, dalšie v 14 dňových 
intervaloch 5 – 10 3 – 4

Okrasné kvetiny behom veget. obdobia – 0,6 až 1,0% roztok 4 – 6
Jahody 1. regen. hnojenie, dalšie po  2 týždňoch 2 – 4 4 – 8
Zemiaky 1. po zapojení porastu, ďalšie po 3 týžd.      2 – 4 5 – 10

Pri zálievke doporučujeme pridávať hnojivo v  koncentraci 0,03 % (aplikácia 
hnojiva v každej zálievke). V prípade občasného prídavku doporučujeme zvýšiť 
koncentraciu na 0,2 % aplikačnej kvapaliny.
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LISTOVÉ HNOJIVO 

MgS – HORKÁ SOĽ
CHARAKTERISTIKA
MgS sol je bezdusíkaté horečnaté hnojivo. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Horčík ako MgO v % 7,5

Síra ako SO4 v % 18,0

Zinok ako Zn v % 0,005 

Bór ako B v % min. 0,01

Molybdén ako Mo v % min. 0,001

pH zriedeného roztoku (1:5) 5,0 až 7,0

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,27

POUŽITIE
Hnojivo sa používa ako bezdusíkaté horečnaté hnojivo najmä na jar pred 
siatím alebo výsadbou, resp. pred začiatkom vegetácie záhradných plodín. 
Pri vytrvalých kultúrach sa hnojenie môže vykonávať aj po zbere. Používa sa 
aj na dodatočné hnojenie rastlín živinami, najmä keď je sťažený príjem živín 
koreňmi. To môže byť napríklad pri nepriaznivom počasí. Mimokoreňová 
výživa sa vykonáva počas hlavnej vegetačnej doby v  čiastkových dávkach 

v minimálne 14-dňových (pri obilninách 21-dňových) odstupoch. Hnojivo je 
vhodné najmä pri rastlinách náročných na horčík (obilniny, olejniny, chmeľ, 
karfiol, kapusta, hrach, fazuľa, zemiaky, paradajky, papriky, mrkva, vinič, 
ruže a  iné) a  pre pôdy s  veľmi nízkym až vyhovujúcim obsahom horčíka. 
V chmeliarstve sa hnojivo používa na mimokoreňovú výživu a dosahujú sa 
ním dobré výsledky, a to nielen pri zvyšovaní výnosov, ale aj kvality. Dobre sa 
uplatňuje pri mimokoreňovej výžive v úžitkovom a okrasnom záhradníctve. 
Hnojivo neobsahuje žiadny dusík, môže sa teda používať po celú dobu 
vegetácie bez rizika, že pri aplikácii koncom leta nedôjde k vyzrievaniu leto-
rastov.

APLIKÁCIA
Aplikáciu na list je vhodné vykonávať v ranných alebo večerných hodinách. 
Pri intenzívnom slnečnom žiarení hrozí pri citlivých kultúrach nebezpečenstvo 
popálenia.

ODPORÚČANÁ KONCENTRÁCIA HNOJIVA VO FORME POSTREKU

Plodina
Koncentrácia 

roztoku hnojiva vo 
vode v %

Dávkovanie  
v l/ha Počet aplikácií

Zelenina 0,5 – 1,0 4 – 6 3 – 6

Vinič 1,0 – 2,0 6 – 8 3 – 8

Jadroviny, kôstkoviny 1,0 – 2,0 6 – 8 3 – 4

Črepníkové kvetiny 0,6 – 1,0 4 – 6
počas 

vegetačného 
obdobia

Rýchlená zelenina, 
mladé rastliny (sadba) 0,1 – 0,3 2 – 3

počas 
vegetačného 

obdobia

Jahody 0,5 – 1,5 4 – 8 2 – 4

Obilniny a olejniny 3,0 – 4,0 5 – 10 2 – 4

Pri zálievke odporúčame pridávať hnojivo v  koncentrácii 0,03 % (aplikácia 
hno jiva pri každej závlahe). V  prípade občasného prídavku odporúčame 
zvýšiť koncentráciu na 0,2 % aplikačnej kvapaliny.

Hnojivo a jeho zvyšky nesmú znečistiť vodné zdroje vrátane povrchových vôd 
podľa zákona 409/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.364/2004 Z.z. 
o vodách a je potrebné s ním podľa zákona manipulovať.



LI
ST

O
V

É
 H

N
O

JI
V

Á

2524 LISTOVÉ HNOJIVÁ

LISTOVÉ HNOJIVO 

MOLYSOL
CHARAKTERISTIKA
je číre bezfarebné kvapalné hnojivo s obsahom molybdénu. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Molybdén ako Mo 4,0 % 43 g/l

pH zriedeného roztoku  (1:5) 5,5 – 7,5

 
Najvhodnejšie použitie je začiatkom vegetácie po olistení kultúr. Ďalšie 
aplikácie robíme v priebehu vegetácie. Aplikuje sa v dávke 2 – 3 l hnojiva 
v minimálne 300 l vo dy na 1 ha.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Repka ozimná 1. aplikácia postemergentne
2. aplikácia do kvitnutia 1 – 2 2

Karfiol, kapusta 1. aplikácia do kvitnutia
2. aplikácia do tvorby ružíc 2 2

Jadroviny, kôstkoviny začiatok rastu plodov 2 1 

Hrach preemergentne 2 1

Ďatelina v priebehu vegetácie 2 2

LISTOVÉ HNOJIVO 

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
CHARAKTERISTIKA
je číra modrozelená kvapalina bez zápachu s  obsahom medi, mangánu  
a zin ku, ktoré sú viazané v komplexnej forme.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Meď ako Cu 1,2 % 17 g/l

Mangán ako Mn 6,5 % 92 g/l

Zinok ako Zn 4,8 % 68 g/l

pH zriedeného roztoku  (1:5) 2,5 – 4

LISTOVÁ APLIKÁCIA
Pre listovú aplikáciu sa používa vodný roztok v koncentrácii 0,5 %. Pri listovej 
aplikácii sa dávka na 1 hektár pohybuje v rozmedzí 1 – 2 l koncentrátu na 
200 – 400 l aplikačného roztoku.  

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Obilniny 1. aplikácia na jeseň
2. aplikácia začiatkom odnožovania
3. aplikácia vo fáze stĺpkovania 

2
2
1

1
1
1

Cukrová repa 1. aplikácia vo fáze 3. listu, 
2. aplikácia po 3  –  4 týždňoch 2 2

Zemiaky zapojenie porastu 2 1

Strukoviny zapojenie porastu 2 1

Záhradné 
plodiny

v priebehu vegetácie 2 2

Slnečnica pri zatvorenom kvete 3 1

Toto hnojivo je možné použiť pri ekologickom pestovaní plodín.
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LISTOVÉ HNOJIVO 

NP sol NP 8-24
CHARAKTERISTIKA 
Je číre bezfarebné hnojivo obsahujúce dusík a  fosfor, ktoré sa používa 
jednak na povrchové hnojenie pôdy, jednak na mimokoreňovú výživu.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Amónny dusík ako N v % 8,0

Fosfor ako P2O5 v % 24,0

pH zriedeného roztoku (1:5) 6 až 8

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,25

Hnojivo sa aplikuje v  zriedenom stave zálievkou alebo postrekom. Môže 
sa používať jednak na povrchové hnojenie pôdy, jednak na mimokoreňovú 
výživu. Je vhodné pre rastliny náročné na fosfor a pre pôdy s veľmi nízkym 
obsahom fosforu. 

L ISTOVÉ HNOJIVO 

NITROZINOK
CHARAKTERISTIKA
Hnojivo sa používa ako zdroj dusíku a zinku k základnému hnojeniu plodín 
– predovšetkým chmeľu s dobrou a strednou reakciou na hnojenie zinkom. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 26,0 100 g/l

Močovinový dusík ako N v % 11,0

Amonný dusík ako N v % 9,0

Dusičnanový dusík ako N v % 6,0 125 g/l

Zinok ako Zn v % 5,0 25 g/l

Síra ako S v % 2,0 

pH zriedeného roztoku (1:5) 7,5 – 8,5

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,34

POUŽITIE
Hnojivo sa používa koncentrované k  priamej aplikacii do pôdy ako zdroj 
dusíku a  zinku k  základnému hnojeniu a  prihnojeniu chmelu, poprípade 
ďalších plodín s dobrou a strednou reakciou na hnojenie zinkom. Dodaním 
tohoto stopového prvku sa eliminuje možnosť vzniku kučeravosti chmelu.

Hnojivo se nesmie riediť  vodou a nesmie sa miešať  s inými druhmi hnojív 
s výnimkou hnojiva LOVODAM 30, s ktorým je miešateľné v ľubovolnom po-
mere.

APLIKÁCIE

Druh hnojenia Dávkovanie v litroch na hektár Termín aplikácie

základné 130 – 200 marec  –  apríl

1. prihnojenie 50 – 160 máj

2. prihnojenie 50 – 160 máj

Hnojivo se aplikuje do pôdy pomocou aplikátora kvapalných hnojív. Zariadenie 
sa namontuje na univerzálnu plečku do chmelníc. Týmto spôsobom  je možné 
odstrániť namáhavú fyzickú prácu pri manipulácii s hnojivom.
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LISTOVÁ APLIKÁCIA
Aplikáciu na list je vhodné vykonávať v ranných alebo večerných hodi nách. 
Počas intenzívneho slnečného žiarenia je pri citlivých kulturách nebez pečen-
stvo popálenia. 

Plodina Dávkovanie v l/ha

Fazuľa, hrach 2 – 3

Uhorky, cibuľa, rajčiny zemiaky 4 – 6

Jadroviny, kôstkovice, vinič 3 – 6

Obilniny 4 – 6

Bobuľoviny 3 – 4

Jahody 4 – 6

Olejniny a cukrová repa 3 – 5

Pri použití pre foliárnu výživu pomáha hnojivo riešiť momentálny deficit 
fos  fo  ru v  kultúrach. Pri jadrovinách, konkrétne jabloniach, je možné začať 
s ap likáciou na list ihneď po odkvitnutí, akonáhle sa vytvorí listová plocha. 
Hnojivo je možné aplikovať až do júla.

Pri vhodných podmienkach pre aplikáciu (viď vyššie) je možné pre použitie na 
list voliť koncentráciu 0,6% bez nebezpečenstva poškodenia kultúr. V tomto 
období odporúčame postrek aplikovať v 14-dňových intervaloch v závislosti 
na vjazdoch do porastu. Pre obilniny odporúčame aplikáciu na jar, kedy je 
hnojivo zdrojom ľahkoprístupného fosforu. Optimálne je spojiť výživu kultúr 
s  insekticídnou alebo fungicídnou ochranou (postreky proti chrastavitosti). 
Hnojivo je bez problémov a  bez nebezpečenstva miešateľné s  väčšinou 
insekticídov, akaricídov i fungicídov. I napriek tomu odporúčame každému 
pestovateľovi, aby si pred samotnou aplikáciou vyskúšal v menšej nádobe, 
či pri použití hnojiva a ochranného prípravku nepríde k vyzrážaniu účinnej 
látky v závislosti na tvrdosti použitej vody. Všeobecne platí: čím tvrdšia voda, 
tým väčšie riziko. 

L ISTOVÉ HNOJIVO 

PK sol PK 20-24
CHARAKTERISTIKA
je kvapalné viaczložkové hnojivo s obsahom fosforu a draslíka. Neobsahuje 
chlo ridy ani vápnik.    

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Fosfor ako P2O5
20,0 % 296 g/l

Draslík ako K2O 24 % 355 g/l

pH zriedeného roztoku  (1:5) 6 – 8

Hnojivo sa používa najmä na jar pri zahájení vegetácie poľných plodín, prípadne  
v priebehu rastu pri zistení akútneho nedostatku draslíka a fosforu.

Plodina Dávkovanie v l / ha 

Fazuľa, hrach 2 – 3

Uhorky, cibuľa, rajčiny, paprika 4 – 6

Jadroviny, kôstkoviny, vinič 3 – 6

Obilniny 4 – 6

Bobuľoviny 3 – 4

Jahody 4 – 6

Olejniny, cukrová repa 3 – 5
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LISTOVÉ HNOJIVO 

SELENOL
CHARAKTERISTIKA 
Selenol obsahuje selen, ktorý patrí medzi dôležité stopové prvky a zároveň 
je významným antioxidantom.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Selén v Na2SeO3  ako Se v % hm. 0,35 – 0,45

pH neriedeného roztoku  9 – 10

Hustota v kg/l pri 20°C cca 1,02

POUŽITIE
Prípravok sa používa ako foliárna aplikácia pre obohatenie plodín selénom.

APLIKÁCIA

Plodina Termín aplikácie Dávka  
v l/ha

Počet 
aplikácií

Repka ozimná 1. aplikácia: na jar BBCH 43 – 59 
fáza butonizácie 

2. aplikácia: BBCH 80  
zelená zrelosť 

4

4

1

1

Obilniny 1. aplikácia: BBCH 83 – 85  
mliečna zrelosť 2 – 4 1

Zemiaky 1. aplikácia BBCH 40 – 50 
Uzatvorenie porastu – fáza tvorby 
pukov 

2. aplikácia BBCH 69 – 75  
po odkvitnutí – nasadenie bobulí

10

10

1

1

Pre aplikáciu platia všeobecné zásady pre foliárnu výživu rastlin, t.j. najvhod-
nejšia doba pre aplikáciu  je pri relatívne vyššej vlhkosti a nižších teplotách. 
Optimálna doba aplikácie je skoro ráno, večer alebo pri zamračenej oblohe.

LISTOVÉ HNOJIVO 

SK sol
CHARAKTERISTIKA
je číre kvapalné hnojivo svetložltej farby s obsahom síry a draslíka.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Draslík ako K2O 26,0 % 390 g/l

Síra ako S 17,0 % 255 g/l

pH zriedeného roztoku  (1:5) 7,5 – 9,5

Hnojivo sa používa tam, kde je nedostatok draslíku a síry v rastlinách. Dô-
le  žité je obzvlášť pre repku, slnečnicu, ľan, mak, pre rastliny, pri ktorých je 
dôležitá vysoká hladina silíc ako je napr. horčica, chmeľ a pod. Hnojivo plní 
nezastupiteľnú úlohu v cukrovej aj kŕmnej repe, v ovocinárstve u viniča, aj 
zeleninárstve – u cibule, cesnaku, póru a inej koreňovej zeleniny. Po listovej 
aplikácii hnojiva sa na povrch listov uvoľňuje síra v  koloidnej forme, ktorá 
potláča šírenie hubovitých chorôb.

Maximálna doporučená dávka hnojiva je 3 – 5 l / ha. Aplikuje sa v intervale 
14 dní.

Plodina Koncentrácia v % Dávkovanie v ml
do 10 l vody

Olejniny, mak, ľan 0,4 – 0,8 40 – 80

Obilniny 0,4 – 0,6 40 – 60

Cukrová a kŕmna repa 0,4 – 0,8 40 – 80

Šalát, fazuľa, uhorky 0,2 – 0,3 20 – 30

Mrkva, cibuľa, rajčiny, zemiaky 0,4 – 0,6 40 – 60

Jadroviny, kôstkoviny, vinič 0,3 – 06 30 – 60

Zeler a hlúboviny 0,6 – 1,0 60 – 100

Bobuľoviny 0,3 – 0,4 30 – 40

Jahody 0,4 – 0,6 40 – 60

Okrasné rastliny 0,1 – 0,4 10 – 40
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LISTOVÉ HNOJIVO

ZINKOSOL FORTE
CHARAKTERISTIKA
je koncentrát zinku, viazaný v komplexovej forme. Jedná sa o číru bezfa
rebnú kvapalinu bez zápachu.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Zinok ako Zn 11,0 % 154 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 3 – 5

APLIKÁCIA NA PÔDU   
Ak sa na základe pôdnych rozborov nejedná o extrémny nedostatok zinku, 
dá sa všeobecne odporučiť toto dávkovanie: ľahké pôdy 10 l/ha 
   ťažké pôdy 25 l/ha
Pokiaľ nie je pôdnymi rozbormi zistené niečo iné, odporúča sa opakovať 
tieto aplikácie po 6 rokoch. Výnimkou je chmeľ, u ktorého pre jeho vysoké 
nároky od porúčame každoročne aplikovať 10 l/ha.

LISTOVÉ APLIKÁCIE
Na listovú aplikáciu sa používa vodný roztok v koncentrácii 0,5 %. Pri listovej 
apli kácii sa dávka na 1 hektár pohybuje v rozsahu 1 – 2 l. Je možné použiť aj 
nižšiu dáv ku ako súčasť optimalizačnej výživy u  rastlín priaznivo reagujúcich 
na prídavok zinku.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Kukurica Vo fáze 4. – 8. listu 2 – 3 1

Obilniny 1. aplikácia na začiatku vegetácie, 
2. aplikácia po 14 dňoch

1 2

Cukrová repa 1. aplikácia vo fáze 3. Listu, 
2. aplikácia po 3 – 4 týždňoch

2 – 3 2

Jadroviny, kôstkoviny Vo fáze pukania pukov 2 1

Strukoviny Po zapojenie porastu 2 1

Záhradné plodiny v priebehu vegetácie 2 2

Toto hnojivo je možné použiť pri ekologickom pestovaní plodín.

LISTOVÉ HNOJIVO 

LOVOSTABIL
– úprava tvrdosti vody

CHARAKTERISTIKA
je pomocný rastlinný prípravok na úpravu tvrdosti vody s  prídavkom  
kar   bo    nyldiamidu. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Kyselina 2hydroxy1,2,3,propántrikarboxylová 42 – 48 %

pH zriedeného roztoku  (1:5) 1,5 – 2,5

Prípravok slúži k  úprave vody pred riedením kvapalnými NPK, alebo NP 
hnojivami. Po ap likácii prípravku do vody sa významne potlačí vypadávanie 
nerozpustných solí.

APLIKÁCIA 

CELKOVÁ TVRDOSŤ VODY
POMER  

LOVOSTABIL : vodaV mmol/l V nemeckých 
stupňoch °dH slovne

0,7 – 1,25 3,9 – 7 mäkká 0,5 : 100
1,26 – 2,5 7 – 14 stredne tvrdá 0,75 : 100
2,5 – 3,75 14 – 21 tvrdá 1 : 100

>3,76 >21,01 veľmi tvrdá 1,25 : 100



LI
ST

O
V

É
 H

N
O

JI
V

Á

3534 LISTOVÉ HNOJIVÁ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY  
LISTOVEJ VÝŽIVY

• Aplikujte mimo koreňovú výživu pri vyššej relatívnej vlhkosti 
a niž šej intenzite slneč ného žiarenia (skoro ráno, večer, keď je 
zamračené), pri optimálnych rastových podmienkach rastlín, 
minimálna teplota by nemala ani nasledujúci deň po aplikácii  
klesnúť pod 5°C.

• Večerné aplikácie hnojív s  vysokým obsahom dusíka môžu 
spô sobiť nekrózy na listo vej ploche rastlín.

• Neaplikujte hnojivá foliárne keď je porast stresovaný škodca-
mi, chorobami, extrémnou teplotou, alebo suchom.

• Na korekciu obsahu danej živiny použite hnojivá s jej zvýšeným 
obsahom.

• Aplikujte listové hnojivá pri zhoršených podmienkach príjmu 
živín koreňmi, najlepšie pred nástupom stresového faktoru.

• Opakujte ošetrenia pri dlhotrvajúcom nepriaznivom období, 
alebo nedostatku živín v pôde.

• Zvoľte kvalitnú mechanizáciu vrátene postrekových trysiek. 
Výber trysiek prispôsobte v prípade TM pesticídom použitým 
na ochranu rastlín. 

MIEŠATEĽNOSŤ
• Vykonávajte skúšku miešateľnosti pri TM v menšej nádobe 

a to aj s oh ľa dom na kvalitu a najmä tvrdosť vody.
• V prípade vysokej tvrdosti vody najmä pri aplikácii kvapal-

ných hnojív s ob sahom fosforu odporúčame použiť prípravok 
LOVOSTABIL (výrobca Lo vochemie).

• Tank – mix pripravujte bezprostredne pred aplikáciou. Prip-
ravený roz tok spotrebujte  ešte v ten deň. Termín aplikácie 
stanovte s oh ľa dom na všetky aplikované látky.

Certiikované hnojivá dostupné pre každého
Prípravky na ochranu rastlín

ACHP Levice a.s. Podhradie 31, 934 01 Levice

Osivá obilnín, kukurice, slnečnice a repky

Hnojivá v malospotrebiteľskom balení 5, 10, 25 kg

Obchod s komoditami
Predaj nafty



LI
ST

O
V

É
 H

N
O

JI
V

Á

3736 LISTOVÉ HNOJIVÁ

GRANULOVANÉ 
HNOJIVÁ
BEZ MACHU

CERERIT  
GSH NPK 8-13-11

LOVOGREEN  
MICROGRADE  
NPK 10-5-20 + 4 MgO

LOVOGREEN  
MICROGRADE  
NPK 20-5-8 + 2 MgO
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GRANULOVANÉ HNOJIVO 

BEZ MACHU
CHARAKTERISTIKA 
Hnojivo je určené k  výžive trávnikov a  k  ošetreniu trávnatých porastov 
proti väčšine druhov machu.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 15,0

Síra rozpustná vo vode ako S v % 17,0

Železo ako Fe v % 8,0

POUŽITIE
Vďaka dusíku podporuje rast tráv, čím dochádza k rýchlejšej regenerácii tráv-
natého porastu a voľné plochy vzniknuté po odstránení machu sú rychlejšie 
zapojené do základného porastu. Doporučený termín aplikácie je od marca 
do novembra. Ošetrenie trávnikov robíme max. 2x do roka s  odstupom 
najmenej 45 dní. 

APLIKÁCIA
Pre dosiahnutie optimálneho účinku, aplikujte hnojivo 3-4 dni po sejbe na 
čiastočne vyrastený trávnik a  dva dni po aplikácii trávnik zavlažte vodou. 
Trávnik by sa mal kosiť najskôr 4 dni po aplikácii. Po 10-14 dňoch sa môže 
odumretý hnedý mach mechanicky odstrániť vertikulátorom alebo železnými 
hrablami a na voľných miestach urobíme dosev trávy. Aplikácia počas suchých 
alebo naopak daždivých dní sa nedoporučuje. Pri silnom alebo opakovanom 
výskyte machu sa môže urobiť ošetrenie 2x do roka pri dodržaní minimálneho 
odstupu 45 dní medzi aplikáciami. 
Železo obsiahnuté v hnojivo môže spôsobovať hnedé zafarbenie na dlažbe, 
oblečení či topánkach, preto je nutné zabrániť kontaktu hnojiva s  týmito 
povrchmi. Treba dávať pozor aj na domáce zvieratá.

DÁVKOVANIE
Doporučená dávka je 35 g/m2.

GRANULOVANÉ HNOJIVO 

CERERIT GSH NPK 8-13-11
CHARAKTERISTIKA 
je viaczložkové granulované hnojivo so stopovými prvkami šedo bielej 
farby, veľkosť granúl 1 – 5 mm.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N 8,0 % 37 g/l

Fosfor ako P2O5 13,0 % 25 g/l

Draslík ako K2O 11,0 % 49 g/l

Horčík ako MgO 2,0 % 25 g/l

Síra ako S 15,0 % 8 g/l

Chloridy ako Cl max. 1 %

Používa sa k výžive ovocia, zeleniny, chmeľu a okrasných rastlín. Aplikuje sa 
ako zá kladné hnojenie pred sejbou alebo výsadbou a ako prihnojenie v prie-
behu vegetácie. 

Plodina Doporučená dávka v g/10m2 za rok 

Hlúboviny 400 – 1 000

Koreňová zelenina 200 – 600

Plodová zelenina 400 – 600

Zemiaky 300 – 500

Okrasné rastliny 100 – 300

Jadroviny 500 – 600

Kôstkoviny 300 – 500

Drobné ovocie 300 – 1 000

Chmeľ 200 – 600
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GRANULOVANÉ HNOJIVO 

LOVOGREEN MICROGRADE 
NPK 20-5-8 + 2 MgO
CHARAKTERISTIKA 
Jemne granulované viaczložkové dlhodobo pôsobiace hnojivo obsahujúce 
časť dusíkatej zložky vo forme močovinoformaldehydu pre ihriskové 
a okra sné trávnikové plochy či porasty pestované na pozemkoch podlie
ha jú cich sprísneným režimom ochrany vôd. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 20,0

Dusík močovinový ako N v % 5,0

Dusík amónny ako N v % 9,0

Dusík močovinoformaldehydový ako N  v % 6,0

Fosfor rozpustný vo vode a  neutrálnom citrane 
amónnom ako P2O5

5,0

Fosfor rozpustný vo vode ako P2O5 v % 3,0

Draslík ako K2O v % 8,0

Horčík ako MgO v % 2,0

Bór v % 0,01

Meď v % 0,002

Železo v % 0,3

Zinok v % 0,002

Mangán v % 0,01

POUŽITIE
LOVOGREEN MICROGRADE NPK 20-5-8 + 2 MgO je špeciálne granulované 
hnojivo so stopovými prvkami určené k  hnojeniu trávnikov pre strednú 
a vysokú intenzitu ošetrovania. Dusíkatá zložka zaisťuje pozvoľné uvoľňovanie 
dusíku v období 2 až 3 mesiacov v závislosti od poveternostných vplyvov. Na 
rozdiel od granulovaného hnojiva  LOVOGREEN MICROGRADE NPK 10-5-
20 + 4 MgO (ktoré sa aplikuje v období od augusta do novembra) je možné 
toto hnojivo aplikovať skôr na jar – od marca do augusta, u niektorých typov  
trávnikov až do novembra.

APLIKÁCIA
Hnojivo je vhodné pre hnojenie stredne až vysoko zaťažované ihriskové trávniky, 
jako aj golfové ihriská, okrasné trávniky v obytných aj priemyselných zónách.

APLIKAČNÉ DÁVKY

Oblasť použitia kg/
100m2

Dávka hnojív
g/m2  

na 1 dávku

Počet 
dávok 
za rok

Termín aplikácie

Parky, verejná zeleň

Odpaliská (tee), foregreeny

Trávnaté ihriská

Okrasné trávniky, fairway

Greeny

3 – 5

3 – 4

4 – 6

3 – 5

2 – 4

30 – 50

30 – 40

40 – 60

30 – 50

20 – 40

1 – 2

3 – 4

2 – 3

1 – 3

4 – 5

marec – august

marec – november

  marec – november

marec – august

marec – august
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GRANULOVANÉ HNOJIVO 

LOVOGREEN MICROGRA DE 
NPK 10-5-20+4 MgO
CHARAKTERISTIKA 
Špeciálne jemne granulované viaczložkové hnojivo s horčíkom a stopovými 
živinami obsahujúce časť dusíkatej zložky vo forme močovinoformaldehydu 
pre ihriskové a  okrasné trávnikové plochy alebo porasty pestované na 
pozemkoch podliehajúcich sprísneným, režimom ochrany vôd.  

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % hm. 10,0

Dusík močovinový  ako N v % hm. 2,5

Dusík amónny ako N v % 5,0

Dusík močovinoformaldehydový ako N v % hm. 2,5

Fosfor rozpustný vo vode a neutrálnom citrane 
amónnom ako P2O5 v % hm. 5,0

Fosfor  rozpustný vo vode ako P2O5 v % hm. 3,0

Vodorozpustný draslík ako K2O v % hm. 20,0

Horčík ako MgO v % hm. 4,0

Bór ako B v % hm. 0,01

Železo ako Fe v % hm. 0,3

Zinok ako Zn v % hm. 0,002

Meď ako Cu v % hm. 0,002

Mangán ako Mn v % hm. 0,01

POUŽITIE
LOVOGREEN MICROGRADE je špeciálne granulované hnojivo so stopovými 
prvkami určené k hnojeniu trávnikov pre strednú a vysokú intenzitu ošetrovania.  
Dusíkatá zložka zaisťuje pozvoľné uvoľňovanie dusíku v období vegetačního 
kľudu podľa potrieb porastu v závislosti na klimatických vplyvoch. Hnojivo je 
vhodné pre hnojenie trávnatých plôch  (predovšetkým pre vysoko zaťažované 
ihriskové trávniky a okrasné plochy) v pásmach hygienckej ochrany vôd, kde 
je požiadavka na minimálne vyplavovanie nitrátov do spodných vrstiev pôdy. 
Veľkosť granúl sa pohybuje v rozmedzí 0,7 – 1,5 mm.

APLIKÁCIA
Hnojivo je vhodné pre hnojenie stredne až vysoko zaťažovaných trávnikov  
ako sú napr. futbalové a golfové ihriská, ako aj okrasné trávniky v obytných 
a priemyselných zónách.

APLIKAČNÉ DÁVKY

Oblasť použitia kg/100m2
Dávka hnojív

g/m2  
na 1 dávku

Počet 
dávok za 

rok
Termín aplikácie

Parky, verejná zeleň

Odpaliská (tee), greeny

Trávnaté ihriská

Okrasné trávniky

3 – 5

4 – 6

4 – 6

3 – 4

30 – 50

40 – 60

40 – 60

30 – 40

1 – 2

4 – 5

2 – 3

1 – 2

august-november

august-november

august-november

august-november
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Nesené postrekovače
• kompaktné rozmery, záber do 28 m

Ťahané postrekovače
• od 2 000 do 11 200 litrov

Nesené rozmetadlá

AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra  
tel.: +421 37 692 68 33, 908 960 611
e-mail: agrics@agrics.sk, dusan.kollar@agrics.sk
Výhradné zastúpenie v SR. www.agrics.sk

Systém variabilného hnojenia

Je PRESNÁ, je RÝCHLA, je ELEGANTNÁ 
rovnako ako stroje, ktoré nesú jej meno
Je 
rovnako ako stroje, ktoré nesú jej meno

Ťahané rozmetadlá Samochody
• aj s výškovo nastaviteľným podvozkom

AMAZONE_inz AGRI CS Slovakia 148x210.indd   1 9.5.2016   14:23:14
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STABILIZÁTOR DUSÍKA 

PIADIN® 
CHARAKTERISTIKA 
Stabilizátor dusíka pre organické hnojivá znižuje prácnosť, zvyšuje  
výnosy a je šetrný k životnému prostrediu.

VLASTNOSTI PRODUKTU
Inhibítor nitrifikácie pre organické hnojivá 
Kombinácia účinných látok v kvapalnej forme H1,2,4triazol a 3metylpyrazol

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY

HODNOTA pH 6 - 7

Merná hmotnosť ca. 1,27  kg/l

bod kryštalizácie ca. – 20 °C

VÝHODY PRE VÁS, PRI POUŽITÍ PIADINu
• ekologické hnojenie a efektivnejšie využitie živín pri výrazne nižších stratách 

dusíka
• Väčšia efektívnosť − pri hnojení hnojom ide zlúčiť niekoľko termínov  

Hnojenia až do jedného jediného termínu, kedy hnojíme skoro na jar
• možnosť hnojiť v predstihu, čo eliminuje pracovné špičky a uľahčuje aj skla-

dovacie priestory 
• ochrana pôdnej štruktúry a  nižšie straty amoniaku, pretože je možné skôr 

hnojiť
• vysoké výnosy a dobrá kvalita plodín v dôsledku vyváženej výživy dusí kom
• Zamedzenie nežiadúcej spotreby dusíka a znížené riziko škôd spôso bených 

zlľahnutým obilím a náchylnosťou k patogénnym mikro organizmom
• Ľahká manipulácia jednoduchá miešateľnosť a  možnosť aplikovať hno ji vo 

pomocou bežnej postrekovej techniky 
• zaručene vysoká a spoľahlivá kvalita značkových výrobkov z Piesteritzu

PIADIN® je ľahko aplikovateľný roztok pre efektívnu stabilizáciu dusíka  
v or ganic kých hnojivách
S produktom PIADIN® dusík zvládnete. PIADIN® spomaľuje premenu amón neho 
dusíka obsiahnutého v  organických hnojivách na nitrátový dusík. Tým  sa dusík 
lepšie využíva a výrazne sa tak znižujú jeho straty. 
Stabilizovaný dusík zostáva v ornici a zabezpečuje vyváženú výživu plodín, tak ako 
to plodiny potrebujú. V pôde je dusík viazaný, čo zabraňuje jeho vyplavovaniu. 
Môžete zlučovať viac termínov hnojení do jedného, čím si ušetríte výjazdy na pole. 
Okrem toho nie ste toľko viazaní na ročné obdobia a výrazne znižujete ekologickú 
záťaž.

stratách dusíka 

PIADIN®

Chemie pro budoucnost.

Stabilizátor dusíka pre organické  
hnojivá znižuje prácnosť, zvyšuje výnosy  
a je šetrný k životnému prostrediu.
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PIADIN® znižuje náklady a zlepšuje výnosy. 
PIADIN® vám umožní, že nebudete musieť hnojiť tak často. Vzhľadom k pomalšej 
premene dusíka môžete v závislosti na poľnohospodárskej kultúre vyviezť prípadne 
aj akúkoľvek močovku v jednom jedinom termíne. Nebudete tak často mechanicky 
zaťažovať pôdu, lepšie využijete techniku a predovšetkým skrátite pracovnú dobu. 
Budete si môcť pružnejšie rozvrhnúť termíny hnojení, keďže vďaka stabilnému 
dusíku  budete môcť bez problémov začínať s hnojením skôr.  
PIADIN® vám okrem toho zaistí lepšie výnosy. S PIADINOM® budete môcť i pri 
hnojení organickými hnojivami využiť výhody, ktoré ponúka výživa plodín amónnym 
dusíkom. Dosiahnete lepší rast koreňov,  vyváženú výživu plodín. Tým, že zamedzíte 
nežiadúcej nadbytočnej spotrebe dusíka, si zaistíte vyššiu kvalitu plodín a výrazne 
vyššie výnosy. 

Výrazne sa tak znižuje uvoľňovanie amoniaku pri vyšších teplotách a nepríjemný 
zápach, ku ktorému pri hnojení dochádza. PIADIN®

Výnosy v pomere k spotrebovanému množstvu dusíka.

Kultúra Ozimné  obilniny Kukurica na zrno Silážna kukurica

pokusy 10 8 5

močovka Výnos
Odber N

100=7,76 t/ha
100=121,8 kg/ha 

N

100=9,01 t/ha
100=116,0 kg/ha 

N

100=14,9 t/ha
100=169,7 kg/ha 

N

močovka + 
PIADIN®

Výnos
Odber N

103
104

109
109

115
120

POUŽITIE PIADINU® JE JEDNODUCHÉ
PIADINOM® sa zmieša s organickým hnojivom a spoločne s ním sa aplikuje na pole. 
Zmiešanie je veľmi jednoduché pri použití dávkovacieho zariadenia. Existujú rôzne 
manuálne alebo automatické prídavné dávkovacie zariadenia k  samochodným 
alebo prívesným aplikátorom močovky. Na dávkovači iba nastavíte požadované 
množstvo PIADIN® na kapacitu aplikátora a  zostávajúce operácie už prebehnú 
automaticky. Dávkovač si bude sám pomocou čerpadla a  elektronickej čítačky 
prietoku odoberať presné dávky priamo z prepravného obalu (sud 200 l, IBC 1 000 
l). Dávkovač vám aplikáciu PIADIN® ešte viac uľahčí a  vždy si budete môcť byť istí, 
že používate optimálne množstvo. 

PIADIN® sa prepravuje a uskladňuje bez problémov.
PIADIN® nepatrí medzi nebezpečné výrobky a nepodlieha preprave podľa ADR. 
PIADIN® je možné bez problémov skladovať i pri teplotách do –20 °C.

DOPORUČENIA PRE HNOJENIE PRÍPRAVKOM PIADIN®.
PIADIN® je možné používať so všetkými organickými hnojivami, ktoré obsahujú 
vysoký podiel amónneho dusíka alebo v ktorých dochádza k rýchlej mineralizácii 
dusíka. Napríklad močovka a močovina, organické zvyšky z výroby bioplynu, suchý 
kurací trus, kostná múčka alebo zvyšky po zbere úrody, napr. zeleniny. Aplikácia 

Pri hnojení PIADINOM® víťazíte na celej čiare. PIADIN® vám ušetrí pracovné jazdy 
a tým i prácu, čas a peniaze. PIADIN® pozitívne pôsobí  na rast plodín, a tak zvyšuje 
výnosy a kvalitu plodín. PIADIN® sa ľahko aplikuje a bez problémov sa prepravuje 
a skladuje. 

PIADIN® – je lepšie hnojiť so stabilizovaným dusíkom
PIADIN® je inovatívnym riešením pre ekologicky i  ekonomicky optimalizované 
hnojenie organickými hnojivami. PIADIN® je značkovým výrobkom spoločnosti 
SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH a trvale vykazuje vysokú kvalitu.

PIADIN® umožňuje plodinám lepšie rásť, zvyšuje využiteľnosť dusíka a  jeho 
aplikácia je ekologická.

PIADIN® spomaľuje premenu stabilného amónneho dusíka na nestabilnú formu dusíka 
nitrátového. Na rozdiel od nitrátového dusíka sa amónny dusík viaže na čiastočky 
pôdy, nemôže sa vyplavovať a plodiny ho majú pri koreni dlho k dispozícii. Výživa 
plodín z amónneho dusíka má celý rad predností. Lepšie sa vyvíjajú korene, plodiny 
sa vyživujú rovnomernejšie a  podľa potreby, zamedzuje sa nežiadúcej nadmernej  
spotrebe dusíka a ďalším negatívnym javom. Skutočnosť, že sa zo zásobárne dusíka 
uvoľňuje dusík len vtedy, keď to plodina potrebuje, vedie k harmonickej výžive plodín 
a tá zase vedie k vyšším výnosom a lepšej kvalite plodín. Okrem toho vám PIADIN® 
umožní hnojiť s väčším množstvom močovky a skôr, ešte počas chladnejšieho počasia, 
a to bez rizika strát spôsobených vyplavovaním nitrátov!  

PIADIN® spomaľuje vznik nitrátov 

% nitrátový-N

120
100
80
60
40
20
0

MAREC APRÍL MÁJ JÚN

Marec Apríl Máj Jún Júl August September

PIADINOM®

organické
hnojivá

bez PIADINu

s PIADINom
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Dávkovanie a obdobie aplikácie

plodina
Množstvo v l/ha

august – 
október február marec apríl

Kukurica, repa, zemiaky – 7 6 5 

pastviny – 5 4 –

žito ozimné, jačmeň ozimný, repka 5* 6 5 4

pšenica ozimná 5* 7 6 5
Zvyšky po zbere úrody, napr. 
zeleniny 8** – – –

Čím viac sa doba aplikácie blíži obdobiu, kedy má plodina najväčšiu spotrebu 
dusíka, tým menej PIADINOM® budete potrebovať.
* k zamedzeniu nadmerného rastu plodín pri hnojení organickými hnojivami
** od októbra

Testované plodiny:
kukurica na zrno i siláž
repka ozimná
jačmeň jarný
zemiaky

Testované hnojivá:
Slepačia močovka
Bravčová močovka
suchý hydinový trus
digestát

Efektívny management kvality a životného prostredia
Na vysokú kvalitu našich produktov sa môžete kedy koľ vek spoľahnúť. Rovnako sa 
môžete spoľahnúť na to, že robíme a všetko pre to, aby sme zabránili eko lo gic kým 
záťažiam a zaistili v čo najväčšej možnej miere bezpečnosť.

Prvotriedne hnojivá z SKWP
Skúsenosti v podmienkach Českej republiky (od roku 2007).
Overovanie vlastné i nezávislé (ČZU, ÚKZÚZ, VÚRV).
Výsledky pokusov jednoznačne potvrdili deklarované vlastnosti a  prínosy ako 
z ekologického hľadiska, tak z po hľadu ekonomiky pestovania V závislosti na plodine 
a oblasti sa navýšenie výnosu pohybovalo v rozmedzí 2,8 – 19,6%.

PIADINu® je pritom o to výhodnejšia, čím viac dusíka hnojivo obsahuje a čím je 
dlhšia doba, ktorá uplynie medzi hnojením a obdobím s najvyššou spotrebou živín. 

Pri ozimných obilninách a  repke ozimnej môžete na začiatku vegetačného ob-
do bia alebo krátko pred ním vyviesť s  PIADINOM® na pole až 160 kg dusíka 
z organických hnojív, v závislosti na potrebách plodiny a na vlastnostiach močovky. 
Okopaniny a kukuricu je možné pri hutnejšej pôde hnojiť už od konca zimy až do 
doby tesne pred zahájením sejby. Tým sa včas zbavíte zásob močovky a nebudete 

toľko narušovať pôdnu štruktúru. S PIADINOM® lepšie využijete dusík obsiahnutý 
v organických hnojivách, zabránite tzv. luxusnej konzumácii a budete minimalizovať 
riziko strát spôsobených vyplavovaním nitrátov.

Stabilizácia dusíka s PIADINOM®  sa však osvedčila i pred siatím repky a ozimných 
obilnín, kedy chceme na jeseň zabrániť nadmernému rastu plodín. Neskorým 
hno jením v  októbri alebo hnojením po zbere zeleniny na konci jesene máte 
s PIADINOM® o všetko postarané a plodinám zaistíte potrebnú výživu.
Ďalšie informácie získate na internete na adrese www.agrofert.cz alebo kedykoľvek 
od svojho predajcu hnojív.  

PIADIN® je možné miešať s tekutými organickými hnojivami.
Premiešajte PIADIN® krátko pred vyvezením hnojiva buď priamo do o odpadového 
zľabu alebo do aplikátoru močovky. Zmes v  žľabe by sa mala vyviesť najneskôr 
do 2 týždňov. Pri vákuových aplikátoroch môžete pracovať s jedným dávkovacím 
ventilom a používať ho ako by-pass, alebo môžete PIADIN® primiešavať pomocou 
nasávacej hadice. V  prípade cisterien s  čerpadlom pridajte PIADIN® ešte pred 
plnením cisterny. Pokiaľ to bude možné, zmes by sa mala premiešať.   
PIADINOM® môžete hnojiť i pri postreku pesticídmi. 
Pri hnojení PIADINOM® môžete rovnako bez problémov použiť bežné postrekovače 
so štandardnými tryskami. PIADIN® je možné kombinovať s pesticídmi. Používajte 
obvyklé množstvo vody na hektár a aplikujte PIADIN® bezprostredne pred hno-
jením močovkou alebo ho aplikujte priamo na organické zvyšky po zbere úrody.
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V ponuke Agrofert-u aj kompletný sortiment prípravkov na ochranu 
rastlín, osív, kvapalných hnojív a špecialít.

OKREM PRÍPRAVKOV UVEDENÝCH V KATALÓGU  

VÁM PONÚKAME

724 prípravkov v rôznych baleniach a balíčkoch

380 kvapalných hnojív a špecialít pre rastlinnú výrobu

335 hybridov kukurice

67 hybridov slnečnice

112 odrôd repky ozimnej

Agrofert a.s., organizačná zložka Agrochémia
Nobelova 34, Bratislava

Agrofert a.s. je zakladajúcim členom SCPA

Nesené postrekovače
• kompaktné rozmery, záber do 28 m

Ťahané postrekovače
• od 2 000 do 11 200 litrov

Nesené rozmetadlá

AGRI CS Slovakia s.r.o., Zlatomoravecká cesta 504, 949 01 Nitra  
tel.: +421 37 692 68 33, 908 960 611
e-mail: agrics@agrics.sk, dusan.kollar@agrics.sk
Výhradné zastúpenie v SR. www.agrics.sk

Systém variabilného hnojenia

Je PRESNÁ, je RÝCHLA, je ELEGANTNÁ 
rovnako ako stroje, ktoré nesú jej meno
Je 
rovnako ako stroje, ktoré nesú jej meno

Ťahané rozmetadlá Samochody
• aj s výškovo nastaviteľným podvozkom
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