
Ako ušetriť na hnojení ?

Výživa rastlín je najvýznamnejším faktorom pre dosiahnutie zdravého porastu a kvalitnej úrody
pestovaných poľnohospodárskych plodín. Ekonomická situácia posledných rokov nás núti čoraz viac sa
zamýšľať nad potrebou optimálnej a vyrovnanej výživy rastlín. Výživa rastlín je v priamej úmere
s využívaním živín v systéme pôda ‐ hnojivo ‐ plodina.

Významným faktorom pre zásobovanie rastlín živinami a 
následný vplyv na úrodu má pH pôdy. Optimum je v 
rozmedzí 6,5‐7,5. pH pôdy v rozmedzí 5 – 5,5 znižuje 
príjem jednotlivých prvkov (dusík, horčík, vápnik, fosfor, 
horčík, síra, meď a bór) až o 50 %.

Problém vidíme hlavne v nedostatku atmosférických zrážok 
v rozhodujúcich rastových fázach rastlín počas vegetácie. 
Neprajné klimatické podmienky, hlavne suché počasie, 
znemožňujú rastlinám príjem živín.
Z praktického hľadiska zásobné hnojenie priemyselnými 
hnojivami využije rastlina v podmienkach sucha len na cca 
25 %. To znamená, že 75 % investovaných nákladov sa stratí 
bez adekvátneho účinku. 

Riešenie:

Zdravý sedliacky rozum hovorí, že zásobné hnojenie je nevyhnutné, ale nerozumné je hnojiť v plných dávkach.

Výsledky overené v poloprevádzkových pokusoch dokázali, že oveľa ekonomicky účinnejšie je znížiť zásobné

hnojenie cca o 50% a chýbajúce živiny dodať pri každom vstupe postrekovača na parcelu pri fungicídnom,

herbicídnom a insekticídnom ošetrení v TM s pridaním listových hnojív spolu s roztokom 10 kg močoviny.

Naše odporúčanie: 

Každé pesticídne ošetrenie kombinovať s roztokom močoviny s pridaním

1l/ha Herbavital EXTRA a 1l/ha BlackJak, alebo 

2l/ha Herbavital EXTRA

pri tejto kombinácii rastlina dokáže prijať potrebné množstvo živín do organizmu aj pri dlhotrvajúcom suchu 

nezávisle od pH pôdy. 



O aktuálnych cenách sa informujte u svojho
dodávateľa prípravkov na ochranu rastlín.

Pre viac informácii kliknite na
www.asra.sk

BlackJak®

Zloženie: humínove kyseliny 19‐21%, fulvokyseliny

3‐5 %, uhlík ‐ organický 16,8 %, dusík ‐ organický 

0,34 % , Ca 0,47 g/100 g, Cu 1,68 mg/kg, Zn 4,3 

mg/kg, P 2,13 mg/kg, Mg 0,16 g/100 g, K 103 mg/kg 

Táto kombinácia základného a listového hnojenia je 

vhodná ako pre klasické poľnohospodárstvo tak aj  

pre farmárov,  ktorí sa venujú ekologickému a bio 

poľnohospodárstvu. 

Aby sa riziko strát už aj tak drahých pesticídov znížilo na minimum, odporúča sa pridať do postrekovej kvapaliny

• neporušuje a nerozpúšťa voskovú vrstvičku rastlín, 
naopak  reaguje s voskovou vrstvičkou, zmäkčuje ju 
a tým umožňuje lepšie a rýchlejšie prenikanie 
účinnej látky do rastliny

• odporúčaná dávka v TM 0,14 – 0,3 l/ha

• chráni prípravky pred zmytím dažďom                                   
• chráni prípravky pred odparom pri aplikácii za 

vyšších teplôt
• podporuje účinnosť systémových prípravkov –

postupne uvoľňovanie učinnej látky do rastliny a 
tym zlepšenie jej účinnosť

• znižuje úlet postrekovej kvapaliny – obmedzuje 
tvorbu kvapiek pod 100 μm

• predlžuje a zvyšuje účinok prípravkov, prípadné 
zrážky 1 hodinu po aplikácii nemajú vplyv na 
účinok použitých prípravkov

Variant 1 

10 kg močovina  3,5 €/ha

Herbavital EXTRA  3,0 €/ha

BlackJak 7,5 €/ha

Suma: 14,0 €/ha

Variant 2

10 kg močovina  3,5 €/ha

Herbavital EXTRA 2x 6,0 €/ha

Suma: 9,5 €/ha

Ak farmár zníži dávku zásobného hnojiva len o 50 %, ušetrí cca 35 €/ha. Pri následnej aplikácii listových hnojív

a močoviny pri vstupe 2 ‐ 3 krát na parcelu sa náklady pohybujú v rozmedzí 28 – 42 €/ha pri variante 1, resp. 19 –

28,5 €/ha pri variante 2. Teda pri prakticky rovnakých alebo nižších vstupných nákladoch má farmár istotu, že aj

pri nepriaznivých poveternostných podmienkach a nezávisle od pH pôdy rastlina dostane potrebnú výživu, čo je

predpokladom dosiahnutia očakávanej úrody.

Herbavital Extra

Zloženie: N 150 g/l, P2O5 130 g/l, K2O 150 g/l, S 6 

g/l, mikroprvky: Cu 8 mg/l, Zn 8 mg/l, Mn 30 mg/l, 

B 10 mg/l, Mo 10 mg/l, Fe 150 mg/l, Se 5 mg/l. 

Obsahuje rastový stimulátor a organické kyseliny. 

Herbavital Extra hnojivo s obsahom komplexne 

viazaných stopových prvkov v koncentrovanej 

forme rovnovážne doplní všetky chýbajúce živiny.

Agrovital®
Zloženie: pinolén 96%

ASRA, spol. s r.o., Nádražná 28, Ivanka pri Dunaji
Tel: +421(0)2 4425 5264

Ekonomika: 

Pri cene močoviny cca 350 €/t a pri dávke 200 kg/ha je cena vstupu 75 €/ha. 

Ak farmár vstúpi 2 – 3 x na parcelu s postrekovačom pri aplikácii pesticídov a pridá niektorý  z odporúčaných variant 

listových hnojív je ekonomika nasledovná:


