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VÁ 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

hustota 1,25 kg/l

POUŽITIE
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 
vlákien. 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. ap. po odpadnutí okvetných plátkov 2 2

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

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

hustota 1,38 kg/l

POUŽITIE
Používa sa pri preventívnom alebo kuratívnom odstraňovaní ne dostatku 
využiteľného bóru v rastlinách. Pri kuratívnej listovej apli kácii odstraňuje 
fyziologické anomálie spôsobené nedostatkom bóru. Preventívne sa 
aplikuje do porastov na stanovištiach s  vy sokým deficitom bóru a  pri 
kultúrach ná roč ných na dostatočnú zásobu bóru. Priaznivo ovplyvňuje 
prezimovanie, v  čas kvitnutia priaznivo pôsobí na rast peľových tyčiniek 
a tým aj tvorbu semien a plodov.

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

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

hustota 1,20 kg/l

POUŽITIE
Používa sa k  preventívnemu či kuratívnemu odstraňovaniu ne  dos tatku 
využiteľného železa v  rastlinách. Preventívne sa aplikuje do po rastov na 
stanovištiach s vysokým obsahom vápnika, pri ku ra tívnej listovej aplikácii 
odstraňuje chlorózy. Najvhodnejšie pou ži tie je začiatkom vegetácie po 
olistení kultúry sú porasty citlivejšie, je možné hnojivo ap likovať po celú 
dobu vegetácie.

Plodina Termín aplikácie Dávka v l/ha Počet 
aplikácií

Poľné  
plodiny po vytvorení listového aparátu 4 – 6 1 – 4

Ovocné 
stromy

po vytvorení listového aparátu 0,1 – 0,2% 2 – 5

do pôdy 40 g/strom 1 – 3

Zelenina po vytvorení listového aparátu 4 – 6 1 – 4

Kvety po vytvorení listového aparátu 4 – 6 1 – 4

zálievkou 5 ml/l vody
0,1l/2kg 
zeminy

1 – 4

FERTI B
CHARAKTERISTIKA
je číry svetlo hnedý roztok hydrogénfosforečnanov amónnych, 
dihydro génfosfo reč nanov amónnych, močoviny, kyseliny boritej 
a kon cen 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

hustota 1,24 kg/l

POUŽITIE
Používa sa v  zriedenom stave vo forme zálievky alebo postreku na hno
jenie na povrch pôdy, ako i na mimokoreňovú výživu. Je vhod ný najmä 
na hnojenie rastlín náročných na fosfor a  bór. Pri aplikácii zálievkou 
odporúčame 0,5 % roztoku 1x za 14 dní. 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

RAD LOVOMIKRO RAD LOVOMIKRO RAD LOVOMIKRO RAD FERTI RAD FERTI

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 
v čírej zelenohnedej farbe. 

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
Používa sa ako univerzálne plné hnojivo k  základnému hnojeniu pri 
pestovaní väčšiny plodín a kultúr. Je vhodné na koreňovú i mi  mokoreňovú 
aplikáciu. Pri použití podľa požiadaviek na hno jenie rastlín je hnojivo 
spotrebované bezo zvyšku a nedochádza k za soľovaniu pôdy. Pri vytrvalých 
kultúrach sa hnojenie môže vykonávať aj po zbere. Vďaka obsahu 
mikroprvkov, aminokyselín a  ďalších látok má významné protistresové 
účinky. Vzhľadom na ob sah síry má okrem výživných aspektov aj významnú 
fun gistatickú fun kciu.

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 14dňových intervaloch.
Pre foliárnu aplikáciu sú maximálne odporúčané dávky v rozmedzí 3 – 5 l 
kon centrátu na hektár. Koncentrácia aplikovanej kvapaliny by sa mala po
hy bo vať v rozmedzí 0,5 – 1 % roztoku. 

ZNAK AKOSTI HODNOTA

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

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 – 8

hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,24

Plodina Termín aplikácie Dávka
v l/ha

Počet
aplikácií

Obilniny, olejniny použitie pri aplikácii pesticídov 5 3 – 5

Strukoviny 1. pred kvetom, ďalšia po 3 týždňoch 5 1 –3

Repka olejná 1. vo fáze predlž. rastu
2. pri tvorbe púčikov až začiatok kvitnutia 2 – 5 1 –3

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

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.
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RAD FERTI RAD FERTI RAD LOVOMIKRO LISTOVÉ HNOJIVO 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 pô so
biacej 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

hustota 1,35 kg/l

POUŽITIE
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

FERTIMAG
CHARAKTERISTIKA
je číry roztok zelenohnedej farby zložený z dusičnanu horečnatého, 
du sič nanu amónneho, hydrolyzátu kolagénu a  koncentrátu stopo
vých 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
hustota 1,34 kg/l

POUŽITIE
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. Mimokoreňová výživa 
sa vykonáva v priebehu vegetačnej doby v dielčích dávkach v minimálne 
14dňových intervaloch (pri obilninách 21dňové odstupy).

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

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

hustota 1,15 kg/l

POUŽITIE
Používa sa pri hnojení na pôdu i na list pred začiatkom vegetácie, tak i na 
kuratívne zásahy v priebehu vegetácie v prípadoch, kedy sa prejaví akútny 
nedostatok medi na rastlinách. Pokiaľ sa na základe pôdnych rozborov 
nejedná o extrémny nedostatok medi, vo všeobecnosti možno odporučiť 
dávkovanie: ľahké pôdy 10 l/ha, ťažké pôdy 25 l/ha. Pre listovú aplikáciu 
sa používa vodný roztok v koncentrácii 0,5 %. Preventívne možno používať 
na ľahkých pôdach, na pôdach s vysokým obsahom vápnika a pri používaní 
vysokých dávok dusíkatých hnojív.

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

LOVO CaN 
CHARAKTERISTIKA
Hnojivo určené na predsejbové hnojenie a  prihnojovanie obilnín 
du síkom predo všet kým na kyslejších pôdach v  chladnejších pod
mien kach.

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 1,38

POUŽITIE
Hnojivo sa uplatňuje pri regeneračnom hnojení ozimého jačmeňa a  pri 
hno jení 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. Dodávka možná aj v cisternách.

APLIKÁCIA
Odporúčaná koncentrácia hnojiva vo forme postreku je nasledujúca:

Plodina Doba aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií 

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

Rajčiny, 
papriky

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

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

Jablone od polovice júla, opak. vždy po 14 dňoch 3 – 6 5 – 6

Jačmeň ozimný regeneračné hnojenie
produkčné hnojenie 

200
100

1
1

Jačmeň jarný produkčné hnojenie 200 1

Pšenica ozimná regeneračné hnojenie
produkčné hnojenie 

250
150

1
1

Repka ozimná BBCH 15 – 19 50 1

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 obil
nín dusíkom, predovšetkým na kyslejších pôdach a  v  chladnejších pod
mienkach. 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 pri 
paprikách a rajčinách proti vrcholovej hnilobe plodov. Jemný zákal netvorí 
pevný sediment a nie je na závadu použitia hnojiva.

Dodávka možná aj v cisternách.

APLIKÁCIA
Odporúčaná 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
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CHARAKTERISTIKA
Kvapalné viaczložkové hnojivo hnedej farby obsahujúce draslík, 
fos for, stopové prvky a  humínové látky, ktoré sú na báze pre pra
covaných oxyhumolitov. Všetky živiny sú v rýchle pôsobiacej vodo
rozpustnej forme.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 6,0

Fosfor ako P2O5 v % 12,0

Draslík ako K2O v % 6,0

Zinok ako Zn v % 0,005

Meď ako Cu v % 0,005

Molybdém ako Mo v % 0,002

Železo ako Fe v % min.0,02

Mangán ako Mn v % min.0,01

Bór ako B v % 1,0

pH zriedeného roztoku (1:5) 7 – 9

hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,24

POUŽITIE
Hnojivo zriedené vodou je univerzálnym hnojivom, aplikuje sa zálievkou 
alebo postrekom. Po zriedení sa používa k základnému hnojeniu pri pes
tovaní väčšiny plodín a kultúr na začiatku vegetácie. Humínové látky na bá ze 
prepracovaných oxyhumolitov, ktoré sú vo vodorozpustnej forme pozitívne 
ovplyvňujú príjem živín, ktoré hnojivo obsahuje. Okrem rýchlosti príjmu 
živín zároveň ovplyvňujú aj ich využitie. Zlepšujú činnosť fotosyntézy pri 
nižšej intenzite svetla, čím napomáhajú k vyrovnanej energetickej bilancii 
v  rastlinách. Následkom toho je stimulovaná tvorba koreňového vlásenia 
a  dochádza k  lepšiemu príjmu živín koreňmi. V  konečnom dôsledku tak 
dochádza k intenzívnemu rastu stoniek a následne k zvyšovaniu hmotnosti 
sušiny rastlín. Menšia časť draslíka je vo forme humátu draselného a je lepšie 
rastlinami využívaná. Hnojivo zároveň obsahuje významné množstvo bóru, 
ktoré zabezpečí zvýšenú odolnosť proti poškodeniu mrazom a  pozitívne 

ovplyvňuje obsah cukrov v  pletivách. Pri použití podľa požiadaviek na 
hnojenie rastlín je hnojivo spotrebované bezo zvyškov a nedochádza k za
so ľovaniu pôdy. Používa sa i k dodatočnému mimokoreňovému hno je  niu 
rastlín, najmä v prípadoch, kedy je príjem živín koreňmi sťažený (napr. za 
ne priaznivého počasia). Hnojivo sa aplikuje v  ranných alebo večerných 
hodinách. Počas intenzívneho slnečného žiarenia hrozí pri citlivých 
kultúrach nebezpečenstvo spálenia. Mimokoreňová výživa sa vykonáva 
počas hlavnej vegetačnej doby v  dielčích dávkach aspoň v  14dňových 
odstupoch. Používa sa ako plné hnojivo. Prípadný sediment nie je na škodu 
prípravku. Možné odporučiť použitie pre balkónové a záhradné kvetiny.

APLIKÁCIA
Na použitie k zálievke nalejeme odmerané množstvo 20 ml (1 viečko od 
5l alebo 20l balenia) hnojiva do 4 l vody. Roztok dôkladne rozmiešame. 
Aplikujeme minimálne v 14dňových intervaloch. Pre foliárnu aplikáciu sa 
maximálne odporúčané dávky pohybujú v rozmedzí 3 – 6 l/ha. Koncentrácia 
aplikovanej kvapaliny je najvhodnejšia v rozmedzí 0,5 – 1% roztoku.

LOVOHUMINE K
CHARAKTERISTIKA 
LOVOHUMINE K  je univerzálne NPK hnojivo obsahujúce síru, 
stopové prvky a humínové látky. Zdroj humínových látok je na báze 
prepracovaných oxyhumolitov. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 3,0

Fosfor ako P2O5 v % 3,0

Draslík ako K2O v % 18,0

Síra ako S v % 9,0

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) 6,5 – 8,5

hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,36

POUŽITIE
Hnojivo zriedené vodou je univerzálnym hnojivom, aplikuje sa zálievkou 
alebo postrekom. Po zriedení sa používa k  základnému hnojeniu pri 
pestovaní väčšiny plodín a kultúr. Je vhodné pre koreňovú aj mimokoreňovú 
aplikáciu. Obsiahnuté humínové látky na báze prepracovaných 
oxyhumolitov, ktoré sú vo vodorozpustnej forme, pozitívne ovplyvňujú 
príjem živín, ktoré hnojivo obsahuje. Súčasne ovplyvňujú tiež ich využitie. 
Zlepšujú účinnosť fotosyntézy pri nižšej intenzite svetla, čím napomáhajú 
k  vyrovnanej energetickej bilancii v  rastlinách. Následkom toho je 
stimulovaná tvorba koreňového systému a  dochádza k  lepšiemu príjmu 
živín koreňmi. Vo výsledku potom dochádza k  intenzívnemu rastu byle 
a následne k zvyšovaniu hmotnosti sušiny rastlín. Vysoký obsah draslíka 
má vplyv na zvýšenie odolnosti letorastov proti poškodeniu mrazom, čo 
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Plodina Doba aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií 

Obilniny použitie pri aplikácii pesticídov 5 3 – 5

Strukoviny 1. pred kvitnutím, ďalšia po 3 týždňoch 5 4 – 5

Repka olejná, 
olejniny

1. po vzídení, vo fáze 34 pravých listov  
2. vo fáze predlžovacieho rastu 2 – 5 2

Plodová 
zelenina

2x pred kvitnutím, 34x po nasadení 
plodov 4 – 6 5 – 6

Listová 
zelenina

počas vegetácie spolu s pesticídmi ako 
0,5 – 1% roztok  4 – 6

Vinná réva po dokvitnutí pri použití pesticídov ako 
0,5 % roztok 2 6 – 8

Jadroviny, 
kôstkoviny

po dokvitnutí pri použití pesticídov ako 
0,5 % roztok  5 – 10

Chmeľ počas celého vegetačného obdobia spolu 
s pesticídmi 3 – 5 4 – 6

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

súčasne zvyšuje i skladovateľnosť plodov. Menšia časť draslíka je vo forme 
humátu draselného. Táto forma draslíka je lepšie využívaná rastlinami. 
Síra je obsiahnutá v  thiosíranovej forme. Sprievodným účinkom tejto 
formy síry je zvýšenie odolnosti rastlín proti hubovým onemocneniam 
a niektorým cicavým škodcom. Hnojivo nenahradzuje prípravok na ochranu 
rastlín. Hnojivo je bez zvyškov spotrebované a nedochádza k zasoľovaniu 
pôdy. U vytrvalých kultúr je možné hnojiť aj po žatve. Hnojivo sa aplikuje 
v ranných alebo večerných hodinách. Za intenzívneho slnečného žiarenia 
hrozí u  citlivých plodín nebezpečenstvo spálenia. Mimokoreňová výživa 
sa robí počas hlavnej vegetačnej doby v  dielčich dávkach v  14dňových 
odstupoch. Používa sa ako plné hnojivo. Prípadný sediment nie je chybou 
prípravku. Odporúča sa pre použitie na balkónové a záhradné 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 14dňových intervaloch.
Pre foliárnu aplikáciu sa maximálne odporučené dávky pohybujú v inter
vale 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 1. po odkvete 1 2 – 5

Plodová 
zelenina 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

LOVOHUMINE N
CHARAKTERISTIKA 
Kvapalné viaczložkové hnojivo hnedej farby obsahujúce dusík, fos
for, draslík, stopové prvky a humínové látky. Všetky živiny sú v rých
lo pôsobiacej vodorozpustnej forme.

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. Humínové 
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 spálenia. 
Mimokoreňová výživa sa vykonáva počas hlavnej vegetačnej doby 
v dielčich dávkach najmenej v 4dňových odstupoch. Používa sa ako plné 
hnojivo. Prípadný sediment nie je na závadu prípravku. Odporúčame 
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 14dňových 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

RAD LOVOHUMINE
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CHARAKTERISTIKA 
LOVOHUMINE NP+Zn je univerzálnym hnojivom s  obsahom humi
nových látok. Zdroj huminových látok je na báze prepracovaných 
oxyhumolitov. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Celkový dusík ako N v % 7,0

Fosfor ako P2O5 v % 22,0

Zinok ako Zn v % 1,0

pH zriedeného roztoku (1:5) 6,0 – 8,0

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,27

POUŽITIE
Aplikuje sa zálievkou alebo postrekom. Po zriedení sa používa 
k základnému hnojeniu pri pestovaní väčšiny plodín a kultúr. Je vhodné 
pre koreňovú aj mimokoreňovú aplikáciu. Obsiahnuté humínové látky, 
ktoré sú vo vodorozpustnej forme, pozitívne ovplyvňujú príjem živín, 
ktoré hnojivo obsahuje. Okrem rýchlosti ich príjmu súčasne ovplyvňujú aj 
ich využitie. Zlepšujú účinnosť fotosyntézy pri nižšej intenzite svetla, čím 
napomáhajú k  vyrovnanej energetickej bilancii v  rastlinách. Následkom 
toho je stimulovaná tvorba koreňového systému a  dochádza k  lepšiemu 
príjmu živín koreňmi. Vo výsledku potom dochádza k intenzívnemu rastu 
byle a následne k zvyšovaniu hmotnosti sušiny rastlín. V hnojive obsiahnutý 
zinok aktivuje enzýmové reakcie. Je nutný pri syntéze bielkovín a výrazne 
ovplyvňuje metabolizmus glycidov. To má vo finále dopad na rast rastlín, 
preto sa nedostatok zinku môže prejaviť v podobe kučeravostí a deformácií 
vegetačného vrcholu rastlín. Zloženie hnojiva napomáha zvyšovaniu 
odolnosti rastlín tým, že rastlina ľahšie prekonáva obdobie jarných 
mrazov a  prísuškov. Hnojivo je bez zvyškov spotrebované a  nedochádza 

k  zasoľovaniu pôdy. U  vytrvalých kultúr je možné aplikovať hnojenie 
aj po žatve. Používa sa i  k  dodatočnému mimokoreňového hnojeniu 
rastlín, hlavne v prípadoch, kedy je príjem živín koreňmi sťažený. Hnojivo 
sa aplikuje v  ranných alebo večerných hnojivách. Počas intenzívneho 
slnečného žiarenia môže prísť k  popáleniu rastlín. Mimokoreňová výživa 
sa aplikuje počas hlavnej vegetačnej doby v dielčích dávkach v najmenej 
14dňových rozostupoch. Prípadný sediment nie je chybou prípravku. 

APLIKÁCIA
Pri foliárnej aplikácii sa maximálne doporučené dávky pohybujú v  roz
me dzí 36 l koncentrátu na hektár. Koncentrácia aplikovanej kvapaliny je 
najvhodnejšia v rozmedzí 0,51% 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 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

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

RAD LOVOHUMINE RAD LOVO

LOVOSOYA
CHARAKTERISTIKA
Hnojivo obsahuje makro i  mikro živiny vo vyváženom pomere vy
chádzajúcom z potrieb strukovín a je vhodné na aplikáciu postrekom. 
Po zriedení sa používa k základnému hnojeniu sóje, hrachu, fazule, 
bôbu a  pod. Vhodné je tiež pre hnojenie vytrvalých porastov 
krmovín, lucerny a ďateliny. Hlavná pozornosť je venovaná živinám, 
ktoré podporujú schopnosť symbiotických hľúzovitých baktérií 
viazať vzdušný dusík. Veľký dôraz je kladený na mikroelementy, 
predovšetkým molybdén. Ten prispieva k  lepšej utilizácii fosforu 
vďaka vzniku fosfomolybdenanového komplexu. Súčasne je 
molybdén katalyzátorom enzymatického procesu nitratreduktázy, 
kedy výrazným spôsobom napomáha premene nitrátového dusíka 
na aminokyseliny a ich následného zabudovania do bielkovín.

Vizuálne nedostatky pripomínajúce deficity dusíka, sú však spôsobené 
nesprávnym fungovaním hľúzovitých baktérií, často spôsobeným ne dos
tatkom vhodných živín. Hnojivo LOVOSOYA je odporúčaný produkt pre 
doplnenie týchto živín. Pre presnú diagnostiku výživového stavu odporúčame 
urobiť listový rozbor rastlín.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Dusík celkový ako N celk. v % hm. 5

Dusík močovinový ako N moč. v % hm. 4

Fosfor celkový ako P2O5 vodo. v % hm 5

Draslík celkový ako K2O vodo. v % hm. 7,5

Síra celková ako SO3 v % hm. 2,5

Bór ako B v % hm. 0,2

Železo ako Fe v % hm. 0,3

Mangán ako Mn v % hm. 0,5

Molybdén ako Mo v % hm. 0,5

Meď ako Cu v % hm. 0,3

Zinok ako Zn v % hm. 0,7

pH zriedeného roztoku (1 : 5) 6,5 – 8,5

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,26

RAD LOVO RAD LOVO RAD LOVO

LOVOSPEED
CHARAKTERISTIKA
Dusíkatosírne hnojivo sýto červenej farby s  obsahom horčíka 
a chelátovo viazaných mikroživín je vhodné na aplikáciu postrekom. 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Dusík celkový (ako N) v % hm. 24

Dusík močovinový (ako N) v % hm. 19

Dusík amonný (ako N) v % hm. 2,5

Dusík dusičnanový (ako N) v % hm. 2,5

Horčík (ako MgO) v % hm. 2

Síra (ako SO3) v % hm. 5

Zinok (ako Zn) v % hm. 0,01

Železo (ako Fe) v % hm. 0,04

Meď (ako Cu) v % hm. 0,04

Mangán (ako Mn) v % hm. 0,02

pH zriedeného roztoku (1:5) 6,5 – 8,5
Hustota v kg/l prii 20 °C cca 1,25

POUŽITIE
Po zriedení sa používa na základné hnojenie pri pestovaní väčšiny plodín 
a kultúr. U vytrvalých kultúr sa môže hnojiť aj po zbere. Používa sa aj na 
dodatočné hnojenie rastlín živinami, hlavne ak je sťažený príjem živín 
koreňmi. Je vhodné na foliárnu aplikáciu pre rýchle doplnenie deficitného 
dusíka, síry a mikroživín.

kvapalných viaczložkových hnojív. Po aplikácii LOVOSTABIL do zriedenej 
vody a  ná slednom riedení viaczložkových kvapalných hnojív sa tak to 
upravenou vo dou významne potlačí vypadávanie nerozpustných solí. 
Odmeraná dávka LOVOSTABIL sa najprv intenzívne zmieša s postrekovou 
vodou, nechá sa od stáť 20 minút a následne sa zmiešajú ostatné zložky.

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

LOVOSUR
CHARAKTERISTIKA 
LOVOSUR je univerzálnym hnojivom, aplikuje sa zálievkou alebo 
postrekom. Je vhodný pre koreňovú i  mimokoreňovú aplikáciu 
k rýchlemu doplneniu deficitného dusíka a síry.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Dusík celkový ako N v % hm. 15

Dusík amónny ako N v % hm. 10

Dusík močovinový ako N v % hm. 5

Síra vodorozpustná ako S v % hm. 22

Síra vodorozpustná ako S/SO3 v % hm. 55

pH zriedeného roztoku (1: 5) 7  9

Hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,32

POUŽITIE
Hnojivo riedené vodou je univerzálnym hnojivom, aplikuje sa zálievkou 

Dusík je majoritne zastúpený v amidickej forme a síra vo forme tiosíranovej. 
Doplnkovým účinkom tejto formy síry je zvýšenie odolnosti rastlín proti 
hubovým ochoreniam a niektorým cicavým škodcom. 
Hnojivo nenahrádza prípravok na ochranu rastlín. 
Hnojivo sa aplikuje v ranných alebo večerných hodinách. Pri intenzívnom 
slnečnom žiarení hrozí na citlivých kultúrach nebezpečenstvo spálenia. 

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Slnečnica Od BBCH 12 po celé vegetačné obdobie 2  6 12 – 20

Kukurica Od BBCH 13 po celé vegetačné obdobie 2  6 12  20

Repka  
ozimná

1. BBCH 15 – 19 
2. BBCH 55 – 59 

2 1. 12 – 15
2. 17 – 20 

Obilniny Od BBCH 13 po celé vegetačné obdobie 2  6 12  20

Cukrová  
repa Od BBCH 12 po celé vegetačné obdobie 2  6 12 – 20

Ovocné sady Od kvitnutia po celé vegetačné obdobie 2  6 5 – 10

Aromatické 
rastliny Po celé vegetačné obdobie 2  6 12  20

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

hustota 1,23

POUŽITIE 
Pomocný rastlinný prípravok na úpravu tvrdosti vody s  prí dav kom 
karbo ny diamidu. Takto upravená voda sa násled ne používa na riedenie 

APLIKÁCIA 
Základná jednorazová dávka je 2 – 3 l/ha. Aplikácia sa môže opakovať 
2 – 6 krát za sezónu v  závislosti na deficite živín. Hnojivo sa aplikuje 
v  ranných alebo večerných hodinách. Za intenzívneho slnečného 
žiarenia a  vysokých teplôt hrozí u  citlivých kultúr nebezpečenstvo 
spálenia.
Pre aplikáciu u poľných plodín sa odporúča dávky hnojiva riediť so 150 
– 250 l/ha vody. 
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CHARAKTERISTIKA
Kvapalné hnojivo hnedej farby s obsahom dusíka a horčíka v rýchlo 
pô so bia cej vodorozpustnej forme.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

ZNAK AKOSTI HODNOTA

Dusičnanový dusík ako N v % 7,3

Horčík ako MgO v % 10,0

pH zriedeného roztoku (1:5) 6 – 8
hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,37

POUŽITIE
Používa sa predovšetkým na jar pred sejbou alebo výsadbou resp. pred 
za čatím vegetácie záhradných plodín, pokiaľ je príjem živín koreň mi 
sťažený. Pri vytrvalých kultúrach je možné hnojenie aj po zbere. Mi mo
koreňová výživa sa vykonáva počas hlavnej vegetačnej doby v  diel čích 
dávkach v  minimálne 14dňových odstupoch. Je vhodný hlavne pre 
rastliny náročné na horčík (obilniny, olejniny, chmeľ, karfiol, ka pus  ta, 
hrach, fazuľa, zemiaky, rajčiny, paprika a  iné) a pre pôdy s veľ  mi nízkym 
až vyhovujúcim obsahom horčíka. Dobre sa uplatňuje pri mi mo ko reňovej 
výžive v  úžitkovom a  okras nom záhradníctve. Mimokoreňová výživa sa 
používa v ranných alebo večerných hodinách. Počas intenzívneho žiarenia 
je u citlivých kultúr nebezpečenstvo spálenia.

APLIKÁCIA 
Odporúčaná koncentrácia hnojiva vo forme postreku je nasledovná:

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

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

Olejniny
Obilniny

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

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

Jadroviny, 
kôstkoviny

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

Okrasné 
kvetiny počas veget. obdobia – 0,6 až 1,0% roztok 4 – 6

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

hustota 1,36 kg/l

POUŽITIE
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 a  je potrebné 
aplikovať polovičnú dávku. Inak je možné hnojivo aplikovať počas celej 
doby vegetácie.

Plodina Termín aplikácie Dávka 
v l/ha

Počet 
aplikácií

Obilniny na začiatku vegetácie 2 1

Olejniny na začiatku vegetácie pred kvitnutím 1 – 2 1 – 2

Okopaniny v období intenzívneho rastu 1 – 2 1 – 2

Zelenina počas vegetácie 1 – 2 1 – 2

APLIKÁCIA 
Základná jednorazová dávka je 2  3 l/ha. Aplikácia sa môže opakovať 2 – 6 
krát za sezónu v závislosti na deficit živín. Hnojivo sa aplikuje v ranných 
alebo vo večerných hodinách. Za intenzívneho slnečného žiarenia 
a vysokých teplôt hrozí u citlivých kultúr nebezpečenstvo spálenia.

Pre aplikáciu u poľných plodín sa odporúčajú dávky hnojiva riediť so 150 
– 250 l/ha vody. 

APLIKÁCIA
Aplikáciu na list je vhodné vykonávať v  ranných alebo večerných ho
dinách. Pri intenzívnom slnečnom žiarení hrozí pri citlivých kultúrach ne
bezpečenstvo spálenia.

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.

MgS sol – horká soľ
CHARAKTERISTIKA
MgS sol je bezdusíkaté horečnaté hnojivo červenej farby. 

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 – 7
hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,22

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 14dňových (pri obilninách 21dňových) 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.

RAD LOVOMIKRO RAD LOVOMIKRORAD NPKMgSOL RAD NPKMgSOL

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
hustota 1,38

POUŽITIE
Používa sa na kuratívne zásahy počas vegetácie, kedy sú pred po kladané 
prejavy ich nedostatku (nevhodné pH pôdy, sucho, ľahké piesčité pôdy, 
pôdy s vysokým obsahom organických látok) a pri akútnom nedostatku Cu, 
Mn, Zn na základe rozboru rastliny. 

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

3

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

alebo postrekom. Po zriedení sa používa na základné hnojenie pri pestovaní 
väčšiny plodín a  kultúr. Je vhodné pre koreňovú aj mimokoreňovú 
aplikáciu na rýchle doplnenie deficitného dusíka a síry. Síra je obsiahnutá 
v thiosíranovej forme. Sprievodným účinkom tejto formy síry je zvýšenie 
odolnosti rastlín proti hubovým ochoreniam a  niektorým sajúcim 
škodcom. Hnojivo nenahrádza prípravok na ochranu rastlín. 

Pri použití podľa požiadaviek na hnojenie rastlín je hnojivo bezo zvyšku 
spotrebované a  nedochádza k  zasoľovaniu pôdy. Používa sa aj na 
dodatočné mimokoreňové hnojenie rastlín, hlavne ak 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 na citlivých kultúrach nebezpečenstvo spálenia. 
Mimokoreňová výživa sa vykonáva počas hlavného vegetačného obdobia 
v čiastkových dávkach v najmenej 14dňových odstupoch. 

APLIKÁCIA
Na foliárnu aplikáciu sa maximálne odporúčané dávky pohybujú v  roz
medzí 3  6 l koncentrátu na hektár. Koncentrácia aplikovaného vodného 
roztoku je najvhodnejšia v rozmedzí 0,5 – 2 %. 

Plodina Obdobie aplikácie Dávka
v l/ha

Počet 
aplikácií

Obilniny, 
olejniny v čase metania až do kvitnutia 5 1– 2

Strukoviny pred kvitnutím 5 1 – 2

Repka olejná 4 až 6 listov dlhý rast 5 2 – 3

Cukrová repa 4 až 6 listov 4 – 6 2 – 3

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

Vínna réva po nasadení plodov pri použití 
pesticídov ako 0,5 % roztok 6 – 8

Malvice, 
kôstkoviny

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

Chmeľ počas celého vegetačného 
obdobia spolu s pesticídmi 3 – 5 4 – 6

Zemiaky od vzídenia v intervale 14 dní 5 2 – 4

RAD LOVO

Jahody 1. regen. hnojenie, dalšie po 2 týždňoch 4 – 8 2 – 4

Zemiaky 1. po zapojení porastu, ďalšie po 3 týžd. 5 – 10 2 – 4

Pri zálievke odporúčame pridávať hnojivo v koncentrácii 0,03 % (aplikácia 
hno jiva v  každej zálievke). V  prípade občasného prídavku odporúčame 
zvýšiť kon centráciu na 0,2 % aplikačnej kvapaliny.
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RAD LOVOMIKRO

MOLYSOL
CHARAKTERISTIKA
je číre kvapalné hnojivo modrej farby 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
hustota 1,1 kg/l

POUŽITIE
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

RAD LOVOMIKRO

NP sol NP 8-24
CHARAKTERISTIKA 
Je číre bezfarebné hnojivo obsahujúce dusík a fosfor, ktoré sa pou
ží  va jednak na povrchové hnojenie pôdy, jednak na mimo ko reňovú 
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 – 8

hustota v kg/l pri 20 °C cca 1,25

POUŽITIE
Používa sa v  zriedenom stave vo forme zálievky alebo postreku jednak 
na povrchové hnojenie pôdy, jednak na mimokoreňovú, pomáha riešiť 
aktuálny deficit fosforu. Pri vhodných podmienkach je možné pre foliárnu 
aplikáciu voliť koncentráciu 0,6% bez nebezpečenstva poškodenia kultúr. 
V tomto období odporúčame postrek aplikovať v 14dňových intervaloch 
v závislosti na vjazdoch do porastu. Pre obilniny odporúčame aplikáciu na 
jar, kedy je hnojivo zdrojom ľahko prístupného fosforu. Optimálne je spojiť 
výživu kultúr s insekticídnou alebo fungicídnou ochranou (postreky proti 
chrastavitosti). 

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

PK sol PK 20-24
CHARAKTERISTIKA
je kvapalné viaczložkové bezfarebné 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 24,0 % 355 g/l

pH zriedeného roztoku (1:5) 6 – 8

hustota 1,48 kg/l

POUŽITIE
Používa sa najmä na jar pri zahájení vegetácie poľných plodín na pôdach 
s nízkym obsahom fosforu a draslíka, 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

SK sol
CHARAKTERISTIKA
Je číre kvapalné bezfarebné hnojivo s  obsahom síry a  draslíka 
v rýchlo pôsobiacej vodorozpustnej forme.

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

hustota 1,5 kg/l

POUŽITIE
Používa sa na pôdach trpiacich nedostatkom draslíka a síry a pri mimo ko
reňovej aplikácii pri zistení nedostatku uvedených živín pri analýze vý živ
ného stavu rastlín. Vzhľadom na formu, v akej sa síra v hnojive nachádza, 
má hnojivo okrem výživovej aj významnú fungistatickú funkciu, kedy sa po 
listovej aplikácii hnojiva uvoľňuje na povrch listov síra v koloidnej forme 
a tá potláča šírenie hubovitých chorôb. 
Maximálna odporúčaná 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

RAD NPKMgSOL RAD NPKMgSOL RAD NPKMgSOL

ZINKOSOL Forte
CHARAKTERISTIKA
je koncentrát zinku, viazaný v komplexnej 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
hustota 1,35 kg/l

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, pri ktorom 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

Chmeľ 1. po olistení
2. po 14 dňoch

10 1 – 2

Jadroviny, 
kôstkoviny

po olistení 2 1

Strukoviny po zapojenie porastu 2 1

Záhradné plodiny v priebehu vegetácie 2 2

Toto hnojivo je možné použiť pri ekologickom pestovaní plodín.
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VÁ LOVOGREEN  
NPK 20-5-8 + 2MgO  
jar, leto 
OBSAHUJE: 
20 % N, 5 % P2O5, 8 % K2O, 2 % MgO, B, Cu, Fe, Mn, Zn

LOVOGREEN  
NPK 10-5-20 + 4MgO 
jeseň
OBSAHUJE: 
10 % N, 5 % P2O5, 20 % K2O, 4 % MgO, B, Cu, Fe, Mn, Zn

LOVOGREEN sa používa na hnojenie trávnikov v  priebehu celého vege
tač ného obdobia od marca do novembra. Du síkatá zložka zaisťuje poz
voľné uvoľňovanie dusíka v  ob dobí 2 až 3 mesiacov v  závislosti na 
po  veternostných vplyvoch. Hnojivo je vhodné pre hnojenie trávnikov, tráv
natých plôch aj v pásmach hygienickej ochrany vôd, kde je požiadavka na 
minimálne vyplavovanie nitrátov do spodných vrstiev pôdy. Vysoký stupeň 
využitia dusíka spoločne s  obsahom železa a  optimálnym pomerom 
jednotlivých živín predurčuje hnojivo pre hnojenie vysoko zaťažovaných 
ihriskových tráv nikov a okrasných plôch.
Pre dostatočné zásobovanie trávnikov postačujú 1 až 3 dávky počas ve
getácie. Pri dodržaní aplikačných dávok nehrozí riziko spálenia trávnika. 
Závlaha po aplikácii podporuje okamžitý účinok hnojiva, lebo uvoľnené 
živiny môžu byť rastlinami okamžite prijímané.

BEZ MECHU 
OBSAHUJE: 
15 % N, 17 % S, 8 % Fe

Používa sa k  výžive trávnikov a  k  ošetreniu trávnatých porastov proti 
väčšine druhov machu. Aplikuje sa od marca do septembra. Vďaka dusíku 
podporuje rast trávy, čím dochádza k  rýchlejšej regenerácii trávneho 
porastu a  voľné miesta vzniknuté po odstránení machu sú rýchlejšie 
zapojené do základného porastu trávy. Ošetrenie robíme maximálne 2x 
do roka s odstupom najmenej 45 dní.
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MIKRO KOMPLEX
Cu-Mn-Zn
2–4 l/ha

LOVOFOS
3–5 l/ha

LOVOHUMINE K
3–5 l/ha

Lovo CaN T
200 – 300 kg/ha

regeneračné hnojenie

 

produkčné hnojenie

 

 zima
00                10–19            20–22           23–29          30–33          34–39 41–49 51–59 71–8961–69

jar  
po žatvepred siatím

Odporúčané
diagnostické

zásahy *anorganický rozbor rastlín

BBCH 23–29
ARR* – analýza na N, P, K, Mg, Ca, S, B, 
Mn, Zn, Cu, stanovenie Nmin (S)

BBCH 30–31
ARR* – analýza na N, P, K, Mg, 
Ca, S, B, Mn, Zn, Cu

BBCH 39–59
ARR* – analýza na N, P, K, Mg, Ca, S, B, Mn, Zn, Cu

FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5
5 l/ha

KUPROSOL
2 l/ha

LOVOSUR
3–5 l/ha

FERTIMAG
5 l/ha

MANGAN Forte
1–2 l/ha

LOVOHUMINE K
3–5 l/ha

LOVOHUMINE N
3–5 l/ha

3–5 l/ha

BBCH 49
ARR* (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Mn, Zn)

BBCH 21
rozbor Nmin
ARR* (N, P, K, Ca, Mg, S, B)

pred siatím
rozbor 
Nmin

00 10–19 20–22 23–29 30–33 34–39 41–49 51–59 61–69 71–89pred siatím

FERTIGREEN Kombi 
NPK 7-7-5  5 l/ha

LOVOFOS
3–5 l/ha

MIKRO KOMPLEX
Cu-Mn-Zn  4 l/ha

MOLYSOL
1 l/ha

 

LOVOHUMINE N
3–5 l/ha

LOVOHUMINE K
3–5 l/ha

3–5 l/ha

Odporúčané
diagnostické

zásahy *anorganický rozbor rastlín
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Lovo CaN
200–300 kg/ha

produkčné hnojenie

PŠENICA OZIMNÁ JAČMEŇ JARNÝ
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Odporúčané
diagnostické

zásahy

FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5
5 l/ha

ZINKOSOL Forte
2–3 l/ha

ZINKOSOL Forte
2–3 l/ha

BOROSAN Humine
2 l/ha

LOVOSUR
3–5 l/ha

KUPROSOL
2 l/ha

LOVOHUMINE N
3–5 l/ha

LOVOHUMINE K
3–5 l/ha

3–5 l/ha

LOVOFOS
3–5 l/ha

pred siatím 00 11 13 15 17–32 34  53                              63 69 79      89

pred siatím
stanovené 
Nmin

BBCH 15
stanovené Nmin
ARR* – 6. list – analýza na N, P, K, Ca, Mg, S, B, Zn, Mn *anorganický rozbor rastlín
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FERTIMAG
5 l/ha

BOROSAN Forte
2–3 l/ha

LOVOFOS
2–5 l/ha

LOVOHUMINE K
3–5 l/ha

LOVOHUMINE K
2–5 l/ha

BOROSAN Humine
2–3 l/ha

FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5
5 l/ha

FERTIGREEN Kombi 
NPK 7-7-5

5 l/ha
MOLYSOL

2 l/ha

LOVOSUR
3–5 l/ha

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn
2–3 l/ha

LOVOHUMINE N
2–5 l/ha3–5 l/ha

pred siatím 00 10 15–19 21–29 30–39 50–52 53–63 65–69 71–99
 zima jar  

BBCH 55–59
ARR* – analýza na N, P, K, 
Mg, Ca, S, B, Mn, Zn, Cu

BBCH 29–31
odber vzoriek pôdy (Nmin, S) 
ARR* – analýza na N, P, K, Mg, Ca, S, B, Mn, Zn, Cu

BBCH 15–19
odber vzoriek pôdy (Nmin, S)

ARR* – analýza na N, P, K, Mg, Ca, S, B, Mn, Zn, Cu

Doporučené
diagnostické

zásahy

Lovo CaN T
200–300 kg/ha

produkčné hnojenie II

*anorganický rozbor rastlín

KUKURICA REPKA OZIMNÁ
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BBCH 19
stanovenie Nmin

ARR* – analýza na N, P, K, Ca, Mg, S, B, Mn, Mo

BOROSAN Humine
2–3 l/ha

LOVOHUMINE N
2–5 l/ha

LOVOHUMINE K
3–5 l/ha

LOVOSUR
3–5 l/ha

MOLYSOL 
2 l/ha

3–5 l/ha

LOVOFOS
3–5 l/ha

MIKROKOMPLEX 
Cu-Mn-Zn  3 l/ha

FERTIGREEN Kombi 
NPK 7-7-5  5 l/ha

00                   10                12                  19                   51                   57                     59                          61                           63                      65–69                  85–89pred siatím

BBCH 35
ARR* – analýza na N, P, K, Ca, 
Mg, S, B, Mn, Mo

pred siatím
odber vzoriek pôdy (Nmin, S)

*anorganický rozbor rastlín

Odporúčané
diagnostické

zásahy

BOROSAN Humine
3 l/ha

SK sol
5 l/ha

FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5  
5 l/ha

FERTIMAG
5 l/ha

LOVOHUMINE N
3–5 l/ha

MOLYSOL
2 l/ha

3–5 l/ha

LOVOSUR
3–5 l/ha

LOVOHUMINE K
3–5 l/ha

LOVOFOS
3–5 l/ha

94937141210100 

BBCH 38
ARR* – analýza na N, P, K, 
Ca, Mg, S, B, Mn

BBCH 14
ARR* – analýza na N, P, K, Ca, Mg, 
S, B, Mn

stanovené 
Nmin

pred siatím

pred siatímOdporúčané
diagnostické

zásahy

LI
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OV
É

*anorganický rozbor rastlín

SLNEČNICA CUKROVÁ REPA
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stanovené 
Nmin

pred siatím

pred siatímOdporúčané
diagnostické

zásahy
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FERTIMAG
5 l/ha

KUPROSOL
2 l/ha

FERTIKAL  
5 l/ha

FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5  
5 l/ha

BOROSAN Humine
1 l/ha

LOVOSUR
3–5 l/ha

LOVOHUMINE N
2–5 l/ha

MANGAN Forte
1–2 l/ha

LOVOHUMINE K
2–5 l/ha

00 10 20 25 30 40 50–69 70–79 80–99

BBCH 51
ARR* – analýza na N, P, K, Ca, 
Mg, S, B, Mn *anorganický rozbor rastlín

 

FERTIGREEN Kombi 
NPK 7-7-5  5 l/ha

ZINKOSOL Forte
2 l/ha

BOROSAN Humine
2 l/ha

LOVOSUR
3–4 l/ha

 

LOVOHUMINE N
2 l/ha

LOVOHUMINE K
2 l/ha

3–5 l/ha

LOVOFOS
3–5 l/ha

pred siatím 00 22 24 26 27 35 47 49 54 81–89

BBCH 35
stanovené Nmin
ARR* – analýza na N, P, K, Ca, Mg, S, B, Zn, Mn

pred siatím
stanovené 
Nmin , S

Odporúčané
diagnostické

zásahy
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produkčné hnojenie II

Lovo CaN T
50–200 kg/ha

ZEMIAKY MAK SIATY
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pred siatím

Doporučené
diagnostické

zásahy

9897161553–5111019000

MOLYSOL
2 l/ha   
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MANGAN Forte
2 l/ha

LOVOFOS
3–5 l/ha   

12–20 l/ha
LOVOSPEED

LOVOSOYA

Špecialista 
na podporu 
fixácie vzdušného 
dusíka2-3 l/ha   

BOROSAN Humine
1 l/ha
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FERTIKAL
5 l/ha

BOROSAN Humine
3 l/ha

FERTIMAG
8 l/ha

FERTIKAL
10 l/ha

SK sol
10 l/ha

LOVOHUMINE K
2 l/ha

BOROSAN Humine
3 l/ha

FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5
5 l/ha   

FEROSOL
5 l/ha

ZINKOSOL Forte
2 l/ha

LOVOHUMINE N
2 l/ha

LOVOHUMINE NP + Zn
3–5 l/ha

00 13 57 61 63 68 73 77 81

BBCH 63
ARR* – analýza na  N, P, K, 
Ca, Mg, Zn, BNmin, S

BBCH 81
ARR* – analýza na  N, P, K, 

Ca, Mg, Zn, B

pred siatím
stanovené 

Odporúčané
diagnostické

zásahy *
*anorganický 
rozbor rastlín

VINIČHRACH SIATY / STRUKOVINY
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00 5453 55 57 59 63 69 72 74 79

1 × za 5 rokov
stanovené 
Nmin *anorganický rozbor rastlín

BBCH 72
ARR* – analýza na N, P, K, Ca, 
Mg, Zn

Odporúčané
diagnostické

zásahy

ZINKOSOL Forte
2 l/ha

Lovo CaN
násada 6–10 l/ha

LOVOHUMINE NP + Zn
3–5 l/ha

Lovo CaN
14 dní před sběrem 8–10 l/ha

LOVOHUMINE K
3–5 l/ha

BOROSAN Forte
2 l/ha

FERTIKAL
3–4 l/ha

MgN sol
3–4 l/ha

BOROSAN Forte
2 l/ha

MANGAN Forte
2–4 l/ha

FEROSOL
5 l/ha

LOVOHUMINE N
2 l/ha

LI
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FERTIGREEN Kombi NPK 7-7-5
5 l/ha   

SK sol
5 l/ha

FEROSOL
3–5 l/ha   

MgN sol
5 l/ha   

LOVOHUMINE N
5 l/ha

LOVOHUMINE K
5 l/ha

regeneračné hnojenie

 LOVOGREEN NPK 
20-5-8 + 2 MgO 
3–4 kg/100 m2

14 dní po regeneračnom hnojení

 LOVOGREEN NPK 
20-5-8 + 2 MgO 
3 kg/100 m2

jún

 LOVOGREEN NPK 
10-5-20 + 4 MgO 

3 kg/100 m2

august

 LOVOGREEN NPK 
10-5-20 + 4 MgO 
3–4 kg/100 m2

október

BEZ MECHU
3,5 kg/100 m2

BEZ MECHU
3,5 kg/100 m2

BEZ MECHU
3,5 kg/100 m2

BEZ MECHU
3,5 kg/100m2

BEZ MECHU
3,5 kg/100 m2

54321

TRÁVNIKYJABLKÁ
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STABILIZÁTOR DUSÍKA

Stabilizátor dusíka

Die Zukunft der Düngung.

VYŠŠIA ÚČINNOSŤ – VÄČŠIA BEZPEČNOSŤ

Osvedčený inhibítor nitrifikácie  
v inovovanej formulácii

Znižuje
• emisie oxidov dusíka až o 75 %
• vyplavovanie nitrátov až o 50 %
• bilančný prebytok dusíka až o 10 kg N/ha

Zvyšuje
• výnosy a kvalitu
• využitie pracovného času
• efektívnosť použitia dusíkatých hnojív

www.mojehnojiva.cz
www.lovochemie.cz

Stabilizátor dusíka pre hnojivá

PIADIN® neo je prípravok, ktorý spomaľuje mikrobiologickú premenu amónneho dusíka na dusík nitrátový. 
Obmedzuje tým straty vyplavením a  denitrifikáciou. Amónny dusík sa viaže do sorpčného komplexu, 
a preto je u ňho riziko vyplavenia menšie ako u nitrátového dusíka. V závislosti na teplote, kvalite pôdy 
a  hodnote pH sa môže stabilný amónny dusík udržať v  ornici 4 až 10 týždňov. Dielčie aplikačné dávky 
dusíka tak môžu byť spojené do jednej dávky.

  ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

PIADIN® neo je možné používať so všetkými organickými aj minerálnymi hnojivami, ktoré obsahujú vysoký 
podiel amónneho dusíka alebo v ktorých dochádza k rýchlej mineralizácii dusíka (predovšetkým hnojovica 
a močovka, organické zvyšky z výrobní bioplynu, prípadne suchý kurací trus, DAM, SAM, a pod.).
PIADIN® neo je možné kombinovať s pesticídmi. Používajte obvyklé množstvo vody na hektár a aplikujte 
bezprostredne pred hnojením alebo ho aplikujte priamo na už použité hnojivá či zvyšky po žatve.

  ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

4 – 7 l/ha bez ohľadu na plodinu, množstvo a typ hnojiva s výnimkou minerálnych hnojív. Vyššie dávkovanie 
volíme v oblastiach s vyšším rizikom vyplavenia nitrátov (ľahké priepustné pôdy, oblasti s vyšším zrážkovým 
úhrnom, atď.).
Pri aplikácii s  priamym zapravením do pôdy / porastu (napr. striptill, bodkový / radličkový aplikátor) 
použijeme zníženú dávku – 3 l/ha.
V prípade použitia spoločne s minerálnymi hnojivami (DAM, SAM, a pod.) 
použijeme dávku 0,2 – 0,5 l na 100 l hnojiva.

Výrobok sa dodáva balený v objemoch: 10, 20, 600 a 1000 litrov.

  CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI 

Vlastnosť Hodnota

3  Methylpyrazol v % hm. 2,1  2,5

N  ((3 (5) – Methyl  1H pyrazol  1  yl) methyl) acetamid v % hm. 0,21  0,25

  ZÁSOBOVANIE DUSÍKOM PODĽA POTREBY

S prípravkom PIADIN® neo môžete aplikovať organické hnojivá skôr, v  chladnejšom 
a  vlhkejšom období, bez rizika strát dusíka z  dusičnanovej formy. PIADIN® neo 
taktiež umožňuje spojenie jednotlivých dávok. Vďaka spomalenej premene dusíka 
na dusičnany môžete aplikovať hnojovicu, digestát a  pod. v  jednom termíne podľa 
plodiny a ušetriť tak prejazdy.
PIADIN® neo stabilizuje dusík v oblasti koreňového systému v amónnej forme a tak 
takmer nehrozí riziko jeho strát, hnojovica / digestát sa môžu vyviezť ihneď po skončení 
obdobia zákazu hnojenia, akonáhle sú pôdy spôsobilé k ich aplikácii. Samozrejme je 
potrebné dbať na to, aby sa podľa správnej poľnohospodárskej praxe okamžik hnojenia 
prispôsobil potrebe rastlín. Výsledkom je predĺženie aplikačného okna u  všetkých 
plodín, hlavne u kukurice a cukrovej repy, zvýšenie flexibility a umožnenie včasného 
uvoľnovania skladovacích kapacít.

Využitie synergických efektov
Pri aplikácii organických hnojív sa odporúča kombinácia s minerálnymi hnojivami, aby 
sa okrem dusíka do pôdy dostal i dostatok síry.

  ÚSPEŠNÉ HNOJENIE ORGANICKÝMI HNOJIVAMI S PRÍPRAVKOM PIADIN® NEO

PIADIN® neo spomaľuje premenu amónnej formy dusíka na dusičnanovú. Táto pre
mena prebieha neustále a nikdy sa úplne nezastaví. Vďaka tomu môže rastlina podľa 
svojej potreby využívať obidve formy dusíka. Tým je zaistená jej optimálna výživa 
dusíkom, čo zároveň vedie k zvyšovaniu úrody a kvality. Okrem toho je možné spájať 
jednotlivé dávky a tak si zvýšiť flexibilitu aplikácie.

  ISTOTA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dusík – k dispozícii podľa potreby – dôležitá podmienka pre jeho lepšie využitie a lep
šiu ochranu životného prostredia.

Lepšia kvalita vody
Stabilizátor dusíka PIADIN® neo môže znížiť vyplavovanie dusičnanov z  oblasti ko
reňového systému až o 50 %. Menej dusičnanov v povrchových i spodných vodách – to 
je jasné plus pre životné prostredie.

Lepšia klíma – ovzdušie
Oxid dusný je skleníkový plyn negatívne ovplyvňujúci PIADIN® neo ako prostriedok 
pre stabilizáciu dusíka, znižuje emisie oxidu dusného až o 75 %. To je skutočný prínos 
pre ochranu klímy – ovzdušia.

• Vyššia úroda
• Zlúčenie dávok hnojenia eli-

minuje pracovné špičky
• Väčšia flexibilita vďaka mož-

ným skorším termínom hno-
jenia

• Vyššie využitie dusíka vďaka 
zníženiu strát

Už od tejto chvíle s novou 
účinnou látkou!

Až o 5 % lepší odber dusíka.
Uľahčite dusíkovej bilancii až  

o 12 kg dusíka na hektár!

V správnom čase – na správnom mieste
Stabilizovaný dusík zostáva k  dispozícii 
rast  linám a   jeho straty sú nízke aj pri ne
priaz nivých klimatických podmienkach. Za 
mokra je stabilizovaný dusík chránený proti 
nežiaducemu vyplaveniu a  pred únikmi 
oxi du dusného do ovzdušia. Za sucha je 
rastlinám vždy k dispozícii v priestore ko re
ňo vého systému.
Prijímaním amónneho dusíka sa uvoľňujú 
ióny v  koreňovej oblasti. Tým sa lokálne 
mierne zníži hodnota pH. Fosfor a  mikro ži
viny sa tak stávajú pre rastlinu lepšie pri
jateľné.

PIADIN® neo zvyšuje úrodu a zlepšuje využitie dusíka

Pokusy v rôznych lokalitách v rokoch 2003 – 2018 – aplikácia hnojovice počas
skorej jari; 120 – 150 kg N/ha (30 – 50m3)

RepkaObilniny Kukurica 
na zrno

Kukurica 
na siláž

úroda sušiny v pomere k spotrebovanému množstvu dusíka
Odber dusíka v pomere k úrode
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Zásobovanie dusíkom podľa potreby už od prvého dňa 

Amónny dusík bez PIADIN® neo
dusičnanový dusík bez PIADIN® neo
Amónny dusík bez PIADIN® neo
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Emisie oxidu dusného (kg N/ha)

PIADIN® neo znižuje emisie N2O až o 75 %

Hnojovica + PIADIN neo (5 až 6 lt/ha) + N + S hnojivá

Hnojovica + N + S hnojivo 

PIADIN® neo – systém hnojenia pšenice ozimnej 
stabilizovanými hnojivami

Výsledky pokusov Inštitútu pre aplikovaný poľnohospodársky výskum Cunnersdorf 
2012 – 2016; n = 14; hnojenie hnojovicou alebo rastlinnými zvyškami +/- PIADIN® neo; 
40 m3/ha poprípade 90 až 140 kg N/ha; doplnkové hnojenie minerálnymi N + S 
hnojivami 60 až 120 kg N/ha; celkové množstvo N v priemere 210 kg N/ha 

10,16 t/ha

10,47 t/ha
Vplyv na tvorbu koreňového systému
Je vedecky dokázané, že výživa amónnym du
sí kom vedie k  podstatne intenzívnejšej tvorbe 
postranných koreňov. Tento efekt sa dosiahne aj 
použitím prípravku PIADIN® neo (dochádza k sta
bilizácii amónnej formy N). Tým sa zlepšuje schop
nosť využitia vody ako aj živín.
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SLOWUREA® je pomocná pôdna látka vo forme kvapalné
ho roztoku inhibítora ureázy N(nbutyl) triamidu kyseliny 
thiofosforečnej (NBPT). Pridáva sa do kvapalných, alebo na 
povrch gra nulovaných hnojív na báze močoviny, ako ochra
na pred stratou dusíka v močovinovej (amidickej) forme.

• SLOWUREA® inhibuje enzým ureázy a  tým spo maľuje 
rozklad amidického dusíka v pôde a vý znamne tak zni
žuje emisie amoniaku do ovzdušia a prispieva k lepši
emu využitiu do daného dusíka rastlinami. 

• Inhibítory ureázy sú prchavé látky, z  tohto dô
vodu odporúčame pridávať do kvapalných 
hnojív hneď (v  radoch hodín až dní) 
pred aplikáciou. 

Chemické  
 a fyzikálne vlastnosti

SLOWUREA® je homogénna číra kva
palina fialovej až modrofialovej farby. Je 

dobre rozpustná vo vode aj v  kvapalných 
hnojivách typu DAM, neobsahuje živiny. je 

horľavá, obsahuje zmes organických rozpúšťa
diel, ktoré sú slabými horľavinami s vysokým bo

dom vzplanutia.

Vlastnosť Hodnota

Obsah NBPT (% hm.) min. 20

pH 6,9

Hustota (kg/dm3) pri 25 °C 1,10 – 1,15

Rozsah a spôsob použitia

Hnojivo SLOWUREA®

močovina 2,2 – 4 l resp. 2,5 – 4,5 kg/1 000 kg

DAM
0,1 – 0,17 l na 100 l hnojiva resp.  
0,08 – 0,13 l na 100 kg hnojiva

Požiadavky na skladovanie a aplikáciu: Skla
dujte v  pôvodných uzatvorených obaloch v  chlad

ných a tmavých priestoroch pri odporúčanej teplote 
od 0° do 25° C. SLOWUREA® je odolná i  voči nižším 

teplotám do 15° C.

Balenie: SLOWUREA® sa balí do IBC kontajnerov v obje
moch 500 l a 1000 l alebo do PE obalov s objemom 20 l. 

SLOWUREA® 
pomocná pôdna látka s inhibítorom ureázy
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SLOWUREA®

NH3 NH4
+

Emisie NH 3

Hydrolýza

A

Enzym
ureáza
Enzým
ureáza

Močovina
CO(NH2)2 + H2O

STRATY DUSÍKU NEPREDSTAVUJÚ LEN EKONOMICKÉ STRATY PRE POĽNO HOS
PODÁROV, ALE SÚ SÚČASNE VÝZNAMNÝM ZDROJOM SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

Je známe, že rozkladom NH3 dochádza k okysleniu pôd a eutrofizácii povrchových vôd a má tiež nepriamy vplyv 
na podnebie. Odhaduje sa, že asi 1–2 % úniku NH3 sa neskôr premení na oxidy dusíku a účinok týchto emisií má 
na atmosféru závažné enviromentálne dôsledky, ako je napríklad globálne otepľovanie alebo poškodzovanie 
ozónovej vrstvy.
Asi 70 % emisií N2O a 90 % emisií NH3 je spôsobené poľnohospodárskou činnosťou. Na zvýšení efektívnosti 
používania dusíku sa okrem správnych agrotechnických postupov, používajú aj inhibítory nitrifikácie a ureázy. 
Tie môžu potenciálne znížiť emisie NH3 a N2O do atmosféry, alebo vyplavením dusičnanov (NO3

–) z pôdy.
(zdroj: Wang H. et al. 2020: Use of urease and nitrification inhibitors to reduce gaseous nitrogen emissions from fertilizers 
containing ammonium nitrate and urea. Global Ecology and Conservation 22: 1-11).

INHIBÍTORY UREÁZY BLOKUJÚ AKTIVITU ENZÝMU UREÁZY

Ureáza sa nachádza jednak v pôde, 
ale aj v rastlinných zvyškoch. V hno
jivách obsahujúcich mo čo vi  nu, sa 
pod vplyvom enzýmu a  vody me
ní dusík z  močovinovej formy na 
for mu amónnu. Amónny dusík je 
buď absorbovaný pôdou, alebo 
uni ká do ovzdušia. Rýchla hyd ro
lýza močoviny tak môže mať za 
ná sle dok stratu amoniaku jeho 
úni kom do atmosféry. Inhibítory 
ureá zy pomáhajú uchovávať pri ja
teľné formy dusíku na dlhšiu do bu 
a  umožňujú ich efektívnejšie vy
užitie koreňovou sústavou rastlín.

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝM INHIBÍTOROM UREÁZY JE NBPT

Mnoho vedeckých prác ukázalo, že NBPT môže účinne zabrániť 
emisiám NH3 a  N2O. Napríklad podľa Cantarella & al. (2018) 
(Agronomic efficiency of NBPT as a  urease inhibitor: A  review. 
Journal of Advanced Research 13: 19-27) pridanie NBPT k  mo
čovine znížilo emisie NH3 o  cca 70 % a  N2O na hladinu po
rov nateľnú s  nehnojenou kontrolou. Zanesením inhibítorov 
ureázy do hnojív obsahujúcich močovinový dusík je možné 
okrem pozitívneho enviromntálneho vplyvu zvýšiť aj zisk z pro
dukcie hnojených plodín.
V  grafe sú znázornené priemerné nárasty úrody vybraných 
plodín hnojených močovinou s NBPT s porovnaním s ne hno
jenou kontrolou. Číslo n predstavuje počet prác, z ktorých au
tori vychádzali.

INHIBÍTORY UREÁZY

Močovina je v  celosvetovom meradle najčastejšie vy
rábaným a  najpoužívanejším dusíkatým hnojivom. Je 
možné ju relatívne jednoducho vyrobiť a  má vy so  ký 
ob sah dusíku. Vďaka tomu je cena jej prepravy a  skla
dovania v prepočte na jednotku dusíku nízka.

Ale priama absorpcia močovinového dusíku je pre rastliny 
zložitá. Skôr než je možné tento zdroj dusíku využiť, je 
potrebné ho premeniť na amónny katión (NH4 +) a  du sič
nanový anión (NO3 –). Za prvé kroky premeny v pôde sú zod
povedné práve enzýmy ureázy. 
Močovina je ľahko rozpustná, preto proces 
rozkladu začína zvyčajne ihneď. Premena na 
amónny katión však nie je priama, močovina 
je najprv roz ložená na čpavok a karbamovú 
kyselinu, kto rá sa sama spontánne rozkladá 
na amo niak a oxid uhličitý.
Hodnota pôdneho pH určuje, či voda, ktorá sa 
v nej nachádza, premení vzniknutý amoniak 
na amónny katión. Táto reakcia ureázy vytvára 
alkalickú zónu okolo granule močoviny, kto
rá vedie k lokálnemu zvýšeniu hodnoty pH. 
Táto skutočnosť mení rovnováhu reakcie 
sme rom ku vzniku amoniaku (obr.: červená 
kriv ka) a následných plynných emisií. 

Rýchlosť premeny amoniaku a  jeho úni ku 

závisí na rade faktorov, z ktorých sú naj dô ležitejšie teplota 
pôdy a  vlhkosť. Ďalej má vplyv množstvo pozberových 
zvyškov na povrchu pôdy, katiónová výmenná kapacita 
a  hodnota pH pôdy. Vysoké straty amo niaku sa preto 
zvyčajne vyskytujú na ľahkých pôdach a  v  ob lastiach, kde 
prevládajú bezorbové technológie spra co vania pôdy.

Aj keď v  laboratórnych podmienkach boli zaznamenané 
stra ty amoniaku až do výšky 80 %, predpokladaná prie
merná strata amoniaku spôsobená emisiami je 24 % (EEA, 
2013).

SLOWUREA®

Menej dusíka do ovzdušia
viac dusíka rastlinám

Stabilizátor amidického dusíka  
pre pevné a kvapalné hnojivá na báze močoviny

Jasný ekologický a ekonomický prínos  
Jednoduché použitie 
Celosvetovo používaný/overený inhibítor 

• výrazne znižuje straty čpavku a tým chráni  
životné prostredie

• blokuje aktivitu ureázy a zvyšuje účinnosť hnojenia
• spomaľuje prechod amidickej formy  

dusíka na amónnu
• zabezpečuje optimálny prienik hnojiva  

do pôdneho profilu
• podporuje vývoj koreňov a lepšie  

využitie dusíka rastlinami 

Prínosy použitia 
SLOWUREA®

autorizovaný dovozca

Pšenica

Pasienky

Ryža

Jačmeň

Fazuľa

Kukurica

Bavlna
Cukrová

trstina

10,2

8,4

7,6

6,0

5,2

4,1

1,8

-0,8

n = 68

n = 13

n = 40

n = 2

n = 3

n = 19

n = 2

n = 11

Priemerný nárast úrody (v %)

 
9

8,5

8

7,5

7

6,5

Počet dní po aplikácii hnojiva

pH pôdy

115 mg N/100 g pôdy

0 1 2 3 4 5 6

Hodnota pH pôdy v priebehu hydrolýzy močoviny 

Limburgerhof                Dörnast                 Ruchheim

0 1 2 3 4 5 6

345 mg N/100 g pôdy

PRÍNOSY POUŽÍVANIA  
SLOWUREA®

Jasný ekologický a ekonomický prínos 
Jednoduché použitie
Celosvetovo používaný/overený inhibítor

• Výrazne znižuje straty amoniaku a tým chráni  
životné prostredie

• Blokuje aktivitu ureázy a zvyšuje účinnosť hnojenia
• Spomaľuje prechod močovinovej formy dusíku na amónnu
• Zaisťuje optimálny prienik dusíku do pôdneho profilu
• Podporuje vývoj koreňov a lepšie využitie dusíku rastlinami

33



3534    I    LISTOVÉ HNOJIVÁ

LI
ST

O
VÉ

 H
N

O
JI

VÁ

LI
ST

O
VÉ

 H
N

O
JI

VÁ

PREHĽAD A ZLOŽENIE LISTOVÝCH HNOJÍV A POMOCNÝCH LÁTOK

rada FERTI

N P2O5 K2O S MgO CaO B Fe Cu Mn Mo Zn
Poznámka Úprava 

vody% % % % % % % % % % % %

FERTI B  8,0 10,0 2,0 * * * * * EDTA, kyselina nikotínová ami-
nokyseliny, stimulátory *

FERTIGREEN Kombi NPK 775 7,0 7,0 5,0 2,0 * * * * * * EDTA, kyselina nikotínová ami-
nokyseliny, stimulátory *

FERTIKAL 7,0 5,0 5,0 * * * * * * EDTA, kyselina nikotínová ami-
nokyseliny, stimulátory

FERTIMAG 8,0 8,0 * * * * * * EDTA, kyselina nikotínová ami-
nokyseliny, stimulátory

rada LOVOHUMINE

N P2O5 K2O S MgO CaO B Fe Cu Mn Mo Zn
Poznámka Úprava 

vody% % % % % % % % % % % %

LOVOHUMINE K 3,0 3,0 18,0 9,0 * * * * * * EDTA, humínové látky *

LOVOHUMINE N 12,0 4,0 6,0 * * * * * * EDTA, humínové látky *

LOVOHUMINE NP + Zn 7,0 22,0 1,0 EDTA, humínové látky *

rada LOVOMIKRO

N P2O5 K2O S MgO CaO B Fe Cu Mn Mo Zn
Poznámka Úprava 

vody% % % % % % % % % % % %

BOROSAN Forte 11,0

BOROSAN Humine 8,0 humínové látky

FEROSOL 4,0 kyselina citrónová

KUPROSOL 5,0 kyselina citrónová

MANGAN Forte 11,0 kyselina citrónová

PREHĽAD A ZLOŽENIE LISTOVÝCH HNOJÍV A POMOCNÝCH LÁTOK

MIKROKOMPLEX CuMnZn 1,2 6,5 4,8 kyselina citrónová

MOLYSOL 4,0 kyselina citrónová

ZINKOSOL Forte 11,0 kyselina citrónová

RADA NPKMgSOL

N P2O5 K2O S MgO CaO B Fe Cu Mn Mo Zn
Poznámka Úprava 

vody% % % % % % % % % % % %

LOVOSOYA 5,0 5,0 7,5 2,5 * * * * * *

LOVOSUR 15,0 22,0

MgN sol 7,3 10,0

MgS sol 6,0 7,5 * * *

NP sol NP 824 8,0 24,0 *

PK sol PK 2024 20,0 24,0 *

SK sol 26,0 17,0

Ostatné hnojivá a pomocné prípravky

N P2O5 K2O S MgO CaO B Fe Cu Mn Mo Zn
Poznámka Úprava 

vody% % % % % % % % % % % %

Lovo CaN 7,0 13,0

Lovo CaN T 13,0 13,0

LOVOFOS 6,0 12,0 6,0 1,0 * * * * * EDTA, humínové látky *

LOVOSPEED 24,0 5,0 2,0 * * * *

LOVOSTABIL znižuje tvrdosť vody - okyseľuje
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AGROFERT a.s., organizačná zložka Agrochémia
Nobelova 34, 836 05 Bratislava www.agrofert.sk

www.agptt.sk

www. achplv.sk

www. tajba.sk    

www.oseva.sk
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