minerální hnojiva

Využívají se k obohacování zemědělské půdy průmyslově vyrobenými směsi živin, nezbytných pro růst rostlin. Obsahují především vázaný
dusík, fosfor, draslík, ale i jiné významné složky.
Účinkují rychle, rostlinám dodají potřebné prvky k růstu a dozrávání plodů,
ale dlouhodobou úrodnost půdy podpořit neumí. Naopak ji mohou zatěžovat,
brzdit práci užitečných mikroorganismů a znečišťovat spodní vody, zvláště pokud
jsou dávkována neopatrně. Půda bez humusu je mrtvou hmotou, do které musíte
minerálních hnojiv dodávat stále více, a většina se stejně odplaví. Myslete na to při jejich
výběru a aplikaci!

Použití
		
		
Dávkování
		
Doba aplikace
		
Balení		

NPK 10-10-10+13S

CERERIT

Nejpoužívanější univerzální
granulované hnojivo obsahuje dusík,
fosforečnany, draslík a sírany.

Univerzální granulované hnojivo, zajišťuje vyšší úrodu a zlepšuje kvalitu plodů.
Vhodné také pro rostliny citlivé na chlór
(ovoce, plodová zelenina, luskoviny,
konopí). Obsahuje dusík, fosforečnany,
draslík a stopové prvky S, B, Cu, Mo, Cl.

Polní plodiny, obilniny, ovoce,
zelenina, konopí, keře, trávník,
chmelnice, vinice
Dle plodiny 50 - 120 g/m2
Mělce až středně zapravit do půdy
Základní hnojení tj. 7 - 14 dní před
výsevem (jaro, podzim)
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

LEDEK VÁPENATÝ

Použití		
Dávkování
		
Doba aplikace
		
		
		
Balení		

DUSIČNAN
VÁPENATÝ

Dusíkaté univerzální hnojivo (s výjimkou rostlin vápnostrežných - azalky,
rododendrony, brusinky, kanadské
borůvky apod.). Rychle působí, zvyšuje
výnos plodů a jejich skladovatelnost,
regeneruje poškozenou listovou plochu, snižuje kyselost půdy a omezuje
tvorbu mechu v trávníku.
Použití		
Ovoce, zelenina, okrasné rostliny,
		
trvalky
Dávkování
Dle plodiny 20 - 35 g/m2
		
Rozhodit na hnojený pozemek a zalít
vodou. Nebo aplikovat přímo na list postřikovačem
jako tekuté hnojivo v koncentraci 5 - 10 g/l vody
(výrazně rychlejší účinek)
Doba aplikace Základní hnojení a přihnojování
		
během vegetace (jaro, léto, podzim)
Balení		
3 kg, 25 kg

Ovoce, zelenina, okrasné rostliny, trvalky
Dle plodiny 30 - 90 g/m2
Mělce až středně zapravit do půdy
Základní hnojení a přihnojování během
vegetace (jaro, léto, podzim). Dávku lze
rozdělit na 2/3 před výsadbou
a 1/3 během vegetace
3 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

LEDEK AMONNÝ
S DOLOMITEM

DUSIČNAN
AMONNÝ

Dusíkaté hnojivo s hořčíkem
k základnímu hnojení nebo přihnojování během vegetace. Obsahuje dusičnanový a amonný dusík (celkem 27%).
Použití		
Polní plodiny, trvalé travní porosty
Doba aplikace Základní hnojení a přihnojování
		
během vegetace (jaro, léto, podzim)
Dávkování
Dle plodiny 20 - 35 g/m2
Balení		
25 kg
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Použití		
Dávkování
Doba aplikace
		
Balení		

CHLORID DRASELNÝ

SUPERFOSFÁT

DRASELNÁ SŮL
Nejkoncentrovanější draselné hnojivo (60%) podporuje vyzrávání a vybarvení plodů i květů a zdravý růst
zelených listů. Nevhodné pro rostliny
citlivé na chlór (ovoce, luskoviny, plodová zelenina, konopí).

Univerzální fosforečné koncentrované (19%) granulované hnojivo.
Rychle působí, podporuje tvorbu
zdravého
kořenového
systému
a násadu krásných květů a plodů.
Nehodí pro půdy bohatě zásobené
vápnem, železem, hliníkem a pro
půdy silně kyselé.

Polní plodiny, trvalé travní porosty.
Dle plodiny 15 - 40 g/m2
Základní hnojení nebo po sečích
(jaro, podzim)
3 kg, 25 kg

Použití		
Ovoce, zelenina, vinice,
Dávkování
Dle plodiny 20 - 50 g/m2
Doba aplikace Před a po výsevu, přihnojování
plodin ve fázi kritické potřeby a maximální spotřeby živin (jaro, léto, podzim)
Balení
3 kg, 20 kg

DUSÍKATÉ VÁPNO
Víceúčelové
pozvolně
působící
granulované hnojivo. Vysokým obsa-hem vápna a organicky vázaného
dusíku podporuje přirozenou úrodnost půdy, likviduje nebo odpuzuje
živočišné škůdce v půdě (háďátka,
plže, ponravy a další), snižuje výskyt
plevelů (hubí klíčící plevele a semena
plevelů), likviduje původce houbových chorob (např. nádorovitost košťálovin) a urychluje zrání kompostů.
Použití
Dávkování
		
		
		
Doba aplikace
		
Balení		

Ovoce, zelenina, trávník, kompost
Dle plodiny 20 - 100 g/m2
Rozhodit a zapravit do půdy.
Kompost do každé vrstvy o výšce
20 - 25 cm
Příprava půdy ve sklenících a záhonech
před výsadbou (jaro, podzim)
3 kg, 20 kg

Další hnojiva, které u nás pořídíte jsou Močovina,
Síran amonný, Hořká sůl a speciální hnojiva pro konkrétní rostliny (okrasné dřeviny, brusinky, muškáty,
okrasný trávník, ovocné stromy, cibuloviny, rajčata,
papriky, růže apod.).

HNOJIVO PRO VINNOU
RÉVU
Díky optimálnímu poměru živin
splňuje požadavky pro zdravý vývoj
a silný růst révy, bohatou plodnost
a vysokou kvalitu hroznů. Obsahuje
dusík, fosfor, draslík v poměru 12-6-18
+ 4% hořčíku.
Dávkování
2x ročně - před rašením 70 g/m2
		
a po odkvětu 47 g/m2 zapravením
		do půdy
Balení		
3 kg, 20 kg

VÁPNITÝ DOLOMIT
Hnojivo je určeno k dlouhodobému
snížení půdní kyselosti, zlepšuje půdní
strukturu, podporuje její biologickou
aktivitu, umožňuje lepší hospodaření
s vláhou, podporuje lepší využití hnojiv a zvyšuje kvalitu sklizně. Obsahuje
až 6x více hořčíku, než dolomitický
vápenec. Není určeno pro kyselomilné rostliny.
Použití
Ovoce, zelenina, vinice, trávník
Dávkování
Dle plodiny 20 - 70 g/m2
Doba aplikace Jarní a podzimní přihnojování
		
zapravením do půdy
Balení		
40 kg
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organická hnojiva
naše budoucnost

Organická hnojiva přirozeně vyživují rostliny a navíc i pečují o celkové
zdraví a dlouhodobou úrodnost půdy. Přispívají k tvorbě nezbytného
humusu – právě díky němu je půda kyprá, schopná udržet vláhu i živiny.
Tedy živá.

KRAVSKÝ HNŮJ

KOŇSKÝ HNŮJ

Vynikající čistě přírodní hnojivo, které
obsahuje organické látky (N, P, K, Mg,
Ca) a další živiny. Se stopovými (např.
Fe, Mn, Mo, Zn, Cu) prvky zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší
úrodnosti.
Díky granulované formě se snadno
aplikuje, neobsahuje klíčivá semena
plevelů a živiny do půdy uvolňuje postupně.

Jedno z nejkvalitnějších hnojiv.
Obsahuje organické látky, základní
živiny a stopové živiny, které do půdy
uvolňuje postupně. Zlepšuje tepelné
a vzdušné vlastnosti půdy a její strukturu. Zvyšuje podíl humusu v půdě
a přispívá k vyšší úrodnosti.
To vše vede k dobrému prokořenění
rostlin. Neobsahuje klíčivá semena
plevelů.

Použití
Ovoce, zelenina, vinice, okrasné keře,
		
polní plodiny
Dávkování
Dle plodiny 200 - 900 g/m2
Doba aplikace Základní hnojení před výsadbou
a v průběhu vegetace (jaro, léto, podzim) rozhozem
a mírným zapravením do půdy
Balení		
3 kg, 10 kg

Použití
Ovoce, zelenina, vinice, okrasné keře,
		polní plodiny
Dávkování
150 - 400 g/m2
Doba aplikace Základní hnojení před výsadbou
a v průběhu vegetace (jaro, léto, podzim) rozhozem
a mírným zapravením do půdy
Balení		
3 kg, 10 kg

ALGINIT
Zemitá, řasovitá, organicko-minerální hornina, která vznikla před 3 až 5 miliony lety, působením
primitivních řas, biomasy a zvětráváním vulkanického prachu. Dodává půdě stopové prvky, brání
vyplavování živin z dodaných hnojiv, váže na sebe těžké kovy a neutralizuje jejich toxické účinky.
Zadržuje vodu u kořenů - problém, který v posledních letech nabírá na intenzitě.
Svými unikátními vlastnostmi je regulátorem vody do rostlinných pletiv (1 kg Alginitu je schopno
molekulárně vázat a udržet až 1,7 l vody), je stimulátorem i startérem pro rostliny.
Použití
Dávkování
		
		
		
Balení		

Na všechny rostliny a půdy
0,5 – 2 kg pod sazenici (zapravit 10 – 20 cm
pod povrch), postřikem na list 1 kg na 10 l
vody, tři polévkové lžíce na 1 litr květináče,
do kompostu. Nelze přehnojit
30 kg
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SUBSTRÁTY

Nabízíme také kompletní sortiment hlíny a rašeliny pro všechny
typy rostlin. Balení 5 - 70 l

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT B

ZEMINA PRO MUŠKÁTY

UNIVERZÁLNÍ

Pro pěstování muškátů a ostatních balkonových
květin v truhlících, květináčích i kameninových
korytech. Vyrobeno z kvalitní tříděné rašeliny s přídavkem minerálních hnojiv a vápenaté složky.

Dodá vašim rostlinám vše, co potřebují. Vhodný
pro pěstování zeleniny, stromů a keřů (s výjimkou
kyselomilných rostlin), pro hrnkové květiny, trvalky
a ostatní zahradní rostliny včetně okrasných trávníků.

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT B

RAŠELINA ZAHRADNÍ

S AKTIVNÍM HUMUSEM

Čistý přírodní produkt, vhodný k přípravě pěstebních substrátů, všeobecnému zlepšení zahradních
půd, k jejich prokypření, vylehčení, provzdušnění
a úpravě pH (zvýšení kyselosti.

Obzvlášť vhodný pro výsadbu ovocných stromků
a rostlin, které vyžadují velkou zásobu živin. Vyroben ze směsi kvalitních rašelin, kůrového kompostu, minerálního hnojiva se stopovými prvky.

ZAHRADNICKÝ SUBSTRÁT A

MULČOVACÍ KŮRA

PRO VÝSEV, MNOŽENÍ, ŘÍZKOVÁNÍ

Používá se k nastýlání v okrasných zahradách,
kolem keřů, stromů, živých plotů apod. Zabráňuje klíčení a růstu plevelů, udržuje půdní vlhkost,
chrání před mrazivým i exrémě horkým počasím.

Zajišťuje příznivé klíčení semen a dobrý růst mladých sazeniček. Je vyráběn ze směsi rašelin, jemně
mletého vápence a vícesložkového minerálního
hnojiva Cererit.

Dále nabízíme zeminu pro azalky a rododendrony,
růže, ale také pro hroby, trávníky, pokojové rostliny,
kaktusy a sukulenty, palmy a bylinky.
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