
 
 
 
 
 
 
 
 

STYRIAFERT NPK 
Organicko-minerálne  NPK hnojivo 

 
 

Zloženie živín 
 

8,0 % N celkový dusík organicky viazaný   
6,0 % P2O5 celkový   
7,0 % K2O  celkový 
8,0 % CaO celkový   
2,5 % S Síra  celkovo  
0,25 % Mg Magnesium celkovo 
68 % organická hmota   
C/N pomer: 4:1 
pH: 6,5 

Východiskový materiál 
 

Vedľajšie  živočíšne produkty (materiál  kategórie 
3 uvedený v článku 10 nariadenia  (ES) č. 
1069/2009; spracovaná živočíšna bielkovina), síran 
draselný.   

Účinnosť 
 

 
 
 
 
 

Požiadavka-Vyhovuje 

STYRIAFERT NPK  zodpovedá    
požiadavkám a smerniciam: 

 
» EU-BIO-Nariadenie VO (EG) 834/2007 
» InfoXgen uvedené  
» FiBL uvedené  
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»  zabezpečenie vyváženého rastu rastlín, 
koreňovej sily a  kvalitu zberu. 

» najviac  vhodný v čase  vysokej  potreby N aj   
pri   krátkom  rastovom cykle 

» efektívne  využitie použitých živín a  rýchla  
dostupnosť  pre rastlinu 

» dlhodobý prísun fosforu v slabo kyslých a  kyslých  
pôdach 

» živiny v organickej forme sa viažu na PSK   
» zlepšuje štruktúru pôdy  
» dlhodobo zachováva úrodnosť  pôdy   
» podporuje tvrobu humusu a  tým aj 

zdravie  pôdy   
» efektívne  skladovanie vody   
» dobre  rozhadzovateľný napr.  rýchlo sa rozpúšťajúci  
» vyrobené v Štajersku  
 

styriafert.at 



 
 
 

 
 

Aplikácia STYRIAFERT NPK 
 

Rozmetanie  so štandardným 
rozmetacím strojom. Zrážky  po aplikácii 
urýchlia účinok. V  závislosti od  pôdnej 
vlahy a počasia, sa  prvý účinok  dostaví 
po jednom týždni. Ca. 80-90% dusíka  je  
možné pripísať už v  prvom roku. 
Následný účinok v  nasledujúcich rokoch 
je  nízky a pri výpočte  potreby  hnojenia  
zanedbateľný. Pri skladovaní, preprave a 
aplikácii je nutné prijať  opatrenia, aby  

sa zabránilo skŕmeniu hospodárskymi 
zvieratami. Pri  použití na  ornej pôde ho 
okamžite  zapracujte do pôdy. Žiadne 
pasenie  hospodárskych zvierat a žiadne  
použitie zeleného krmiva  po dobu  21 
dní od aplikácie. Nevhodný na  ľudskú 
spotrebu a kŕmenie zvierat.   

Oblasť  použitia  
Použitie v  poľnohospodárstve, ako aj v ovocinárstve, zeleninárstve a záhradníctve. 

 

Správne  použitie 
 

 Lesníctvo  250 - 300 kg/ha  

 Ovocie Mladé stromy 500 - 700 kg/ha Neskorá jeseň alebo skorá jar 
 Rodiace stromy 700 - 900 kg/ha Neskorá jeseň alebo skorá jar 
 Bobuľové ovocie 700 - 900 kg/ha Skorá jar 
Zelenina Špenát 1500 - 1800 kg/ha Pred zasiatím 

B./Čer. kapusta 2000 - 2500 kg/ha Pred zasadením 
Strukoviny 600 - 900 kg/ha Pred zasiatím 
Paradajky 900 - 1100 kg/ha Pred zasadením 
Paprika 900 - 1100 kg/ha Pred zasadením 

                      Tekvica 700 - 900 kg/ha Pred zasiatím 
Poľné plodiny  Zemiaky 2000 - 2500 kg/ha Pred zasadením 

 Kukurica 1400 - 1700 kg/ha Pred zasiatím 
 Cukrová repa 900 - 1300 kg/ha Pred  zasiatím 
Vinohrady   500 - 700 kg/ha Jar alebo na  jeseň 

Výpočet  nákladov musí zohľadňovať platné smernice  pre  správne hnojenie a  príslušné 
zákony. 

 

Skladovacie  pokyny 
 

Skladujte v chlade a suchu, chráňte pre 
priamym slnečným svetlom. Uchovávajte  
mimo dosahu detí a  domácich zvierat. 
Pri správnom skladovaní niekoľko rokov 
možné využitie bez straty na  kvalite. 

Dodávka  
 

» Big Bag 500 kg alebo 1000 kg 
» možno aj voľne ložené 
» Vrecia  25 kg 
» v peletách alebo ako granulát  

Objemová hmotnosť 
 

770 kg/m3 

 

Agro Power Düngemittel GmbH, +43 664 544 49 90, office@styriafert.at 
8424 Gabersdorf, Landscha 15, Austria 

styriafert.at 


