
 
 
 
 
 
 
 
 

             STYRIAFERT Veggie Plus P+S 
Organicko-rastlinné NPK hnojivo 

 Schvá lené  osob i tne  pod ľa  §9a  DMG 1994 
 
 

Zloženie živín 
 

4,0 % N celkový dusík organicky viazaný   
5,0 % P2O5  
2,0 % K2O   
7,0 % CaO    
5,0 % S   
0,45 % Mg,  0,53 % Fe, 0,02 % Zn, 0,002 % B 
65 % organická hmota   
C/N pomer: 10:1 
pH: 6,5 

Východiskový materiál 
 

Zbytkové látky  z výroby potravín, kakaové šupy, 
hyperfosfát, draslík,   elementárna  síra.   

Účinnosť 
 

 
 
 
 
 

Požiadavka-Vyhovuje 

STYRIAFERT NPK  zodpovedá    
požiadavkám a smerniciam: 

 
» EU-BIO-Nariadenie VO (EG) 834/2007 
» InfoXgen uvedené  
» FiBL uvedené  
 

 
REF 
RESH 
INGLY 
NATU 
RAL 

»  účinkuje už pri nízkych pôdnych teplotách 
» dobrá využiteľnosť pre rastliny prostredníctvom  
   použitia fermentovaných  zbytkových látok.  
» P a  S  v mäkkej/organickej resp.   
   rozpustnej/elemntárnej forme pre optimálne 
   zabezpečenie a lepšie  fixovanie N pri medziplodine. 
» efektívne  využitie dostupných a už použitých živín a  

tým úspora hnojív 
» zníženie prevádzkových nákladov kombináciou živín 
» odpudivý účinok na divú zver 
» živiny v organickej forme sa viažu na PSK 
» zlepšenie štruktúry pôdy  
» dlhodobo zachováva úrodnosť  pôdy   
» podporuje tvrobu humusu a  tým aj 

zdravie  pôdy   
» efektívne  skladovanie vody   
» príjemný pach  
» dobre  rozhadzovateľný a rýchlo sa rozpúšťajúci  
» vyrobené v Štajersku  
 

styriafert.at 



 
 
 

 
 

 
Aplikácia STYRIAFERT Veggie Plus  P+S 

 

Rozmetanie  so štandardným 
rozmetacím strojom.  Plytkým 
zapracovaním StyriaFert Veggie Plus 
P+S bude dosiahnuté účinnejší účinok.   

Zrážky  po aplikácii urýchlia účinok. V  
závislosti od  pôdnej vlahy a počasia, sa  
prvý účinok  dostaví po 1 – 2 týždňoch.   

 
 

      

 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 
mesiacov  možné využitie bez straty na  
kvalite. 

Dodávka  
 

» Big Bag 500 kg  
» Big Bag 1000 kg 
» voľne ložené v kamióne 
» Vrecia  25 kg 
» v peletách alebo granulát  

Objemová hmotnosť 
 

740 kg/m3 

 

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

styriafert.at 


