
Unikátní kombinace organické a minerální složky.
Složení: 3% N, 27% P2O5, 18% K2O, (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn - v chelátové formě). Řasový extrakt 
je získán z mořských řas Ecklonia Maxima a poskytuje hnojivu auxiny, aminokyseliny a vitamíny.
Basfoliar Aktiv disponuje v mnoha případech významným vedlejším účinkem proti houbovým 
chorobám zelenin!
Doporučení: Kombinovat Basfoliar Aktiv s fungicidy!

Hnojivo vykazuje výbornou mísitelnost s fungicidy, insekticidy i dalšími listovými hnojivy. Poměr 
makro i mikro prvků doplněný o auxiny a cytokyniny eliminuje riziko poškození kultur a je zárukou 
vyvážené výživy. Aplikace hnojiva zlepšuje zdravotní stav rostlin a to i zvýšením rezistence proti 
stresům (mráz, sucho, kroupy, herbicidy)

Dávkování: mladé rostliny 1 - 2  l/ha, starší rostliny 2 - 3 l/ha, možno opakovat několikrát za vegetaci.

Zkušenosti použití hnojiva Basfoliar Aktiv v zelenině - Polabí

Největší pěstitelé zeleniny v uvedené oblasti použili Basfoliar Aktiv zejména při pěstování brambor a 
cibule ozimé.Ve všech případech bylo hnojivo kombinováno s běžně používanými fungicidy. Na všech 
porostech byl jasně prokazatelný lepší vzhled pěstovaných kultur, a to i posílením účinku fungicidů.

Při ošetření cibule ozimé byl Basfoliar Aktiv použit i jako součást již kurativního ošetření po napadení 
infekcí. I v tomto případě byl účinek zcela evidentní.
Na základě posledních zkušeností doporučujeme použít Basfoliar Aktiv v následujících druzích 
zeleniny a to v dávce 1 - 3 l/ha: cibule, brambory, salát, květák, brokolice, rajčata, paprika, lilek,
špenát, okurky, cukety, melouny, dýně, pórek, artyčok.

Pro zeleninu neuvedenou v tomto doporučení, zejména kořenovou, doporučujeme násůedující:

Basfoliar Avant Natur 8 - 4 - 6
8% N, 6% K2O, 5.7% volné aminokyseliny, 4% P2O5
Mn, Zn, B, Mo
Jedná se o kombinaci aminokyselin, základních živin a stopových prvků.
Dávka na 1 ha 1-3 l

Basfoliar Kelp Premium SL 
8% N, 4% K, 0.6% Zn, 0.6% Mn, 0.3% B, 0.1% Cu, 0.3% Fe
Kombinované NK hnojivo s extraktem z mořských řas Ecklonia Maxima.
Dávka na 1 ha 1-3 l

MODERNÍ HNOJIVA
PRO VÝŽIVU ZELENINY 

Jedním z předpokladů intenzivního pěstování zeleniny je použití takových typů hnojiv, které
plně odpovídají požadavkům jednotlivých zeleninových druhů. Nabízený sortiment
hnojiv společnosti      a hnojiva typu     je již
tradičně směrován pro maximální uspokojení požadavků moderního zelinářství.

Hnojiva společnosti

Ecklonia Maxima

Jedná se o kombin
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Kamasol Grün
(10 + 4 + 7 + 0,2 MgO + mikroprvky)
Vícesložkové kapalné hnojivo pro hnojivou závlahu a listovou výživu. Dávka na 1 ha  je 2 - 4 l, možno opakovat dle 
stavu porostu.

Basfoliar 36 Extra
(27N + 3 MgO + mikroprvky)
Dusíkato-hořečnaté hnojivo s velmi rychlým účinkem dusíku. Dávka na 1 ha 2 - 4 l s možností opakování dle stavu 
porostu.

Basfoliar Combi - Stipp
(9N + 107Ca +0,2B + 0,4Mn + 0,01Zn)
Určeno zejména pro zeleniny se zvýšeným požadavkem na Ca - rajčata, paprika, okurka, salát.
Dávka na 1 ha 2 - 3 l s možností opakování.

Nutribor Fluid
(108B + 13,6Mn + 0,5 MO + 1,4 Zn + 8 N + 8S) Koktejl mikroprvků s převahou bóru s dusíkem a sírou.
Košťálová zelenina 1 - 2 l/ha max 4 l ročně, brambory 1 l/ha max 2 l ročně

Hnojiva typu Hakaphos:
Krystalická vodorozpustná hnojiva pro hnojivou závlahu či hnojení na list. Pro použití v zelinářství doporučujeme:

Hakaphos Blau
(15-10-15-2Mg+ME)
dávka do závlahy 1 - 3 ‰,nebo 4 - 5 kg na 1 ha při listové výživě.

Hakaphos Rot
(8-12-24-4Mg+ME)
dávka do závlahy 2 - 3 ‰,nebo 4 - 5 kg na 1 ha při listové výživě.

Hakaphos Grün
(20-5-10-2Mg+ME)
dávka do závlahy 1 - 3 ‰,nebo 4 - 5 kg na 1 ha při listové výživě.

Entec Perfekt
(14+7+17+2Mg+9S+0,02B+0,01Zn)

Entec Vino
(15 - 5 - 20+ME)
Kombinované hnojivo kde je opět dusík pozvolně uvolňován na základě přítomnosti inhibitoru nitri�kace, bez chloru.

DeltaLent Standart - přesná kopie Entec 26
(26% N + 32,5%SO3)
Dusíkaté hnojivo se sírou s inhibitorem nitri�kace DMPP. Je vhodným komponentem pro směsná hnojiva např.
s Kieseritem, síranem draselným, NPK.  V posledních letech je mezi zelináři oblíbená kombinace DeltalentuStandard,
Akeo.  AgroEfekt namíchá a nabeguje na vlastní míchací lince hnojiva přesně dle požadavku odběratele

Nitrophoska Spezial
(12+12+17+2Mg+9S+0,02B+0,01Zn)

Nitrophoska Perfekt
(15+5+20+2Mg+8S+0,02B+0,01Zn)

Minerální hnojiva



Příklady aplikace hnojiv typu Entec Perfekt a Nitrophoska v zelinářství ČR:

Rané brambory: 
Entec Perfekt v dávce 5q před sázením a následně 3q Entec Perfekt před poslední přiorávkou.

Salát: 
Entec Perfekt v dávce 5 - 6 q/ha před setím (pozvolný dusík je využíván i při opakovaném výsevu během sezóny). 

Ředkvička: 
Nitrophoska Special v dávce 5 q/ha před setím nebo Entec Perfekt v dávce 5 q/ha před setím s využitím pozvolného
dusíku i v následné plodině.

Cibule jarní: 
Entec Perfekt v dávce 4 q/ha a další 2 q/ha v průběhu vegetace.

Cibule ozimá: 
Entec Perfekt 8 q/ha na podzim před setím a na jaře přihnojení
2 - 3 q/ha Nitrophoska Special.

Květák, zelí, kapusta: 
7 - 8 q Entec Perfekt před setím nebo sázením a po 30 dnech
přihnojení 2 q/ha Entec 26, eventuálně další 1,5 q/ha Entec 26
dle stavu porostu. Entec 26 pro přihnojení je možné nahradit
ve stejných dávkách Blaukorn N Max. 

Mrkev, petržel, celer: 
6 - 7 q/ha Entec Perfekt před setím, resp. sázením.

Pekingské zelí: 
6 q/ha Entec Perfekt před setím a následné dohnojení
Nitrophoskou Special 2 - 3 q/ha dle stavu porostu.

Akeo (35% CaO, 8% MgO, mikroelementy)
Akeo je hnojivo na bázi dolomitického vápence, organických látek a rostlinného pojiva. V  kombinaci
s minerálními hnojivy zvyšuje jejich využití, udržuje vysokou hladinu živin v půdním roztoku. Zvyšuje  výnos
a zlepšuje kvalitu pěstované zeleniny. U brambor vytváří svítící, hladkou slupku. Uvařené brambory mají 
pevnější strukturu. Další zeleniny hnojené Akeem jsou zejména cibule, celer a košťálová zelenina.
Akeo se používá v kombinaci s Entecem Perfect nebo Deltalentem Standard v dávce 150-400 kg/ ha v poměru  
70% hnojivo, 30% Akeo.

KalkKorn granule (90% Ca CO3 a 3% MgO)
Snadné a rychlé snížení půdní kyselosti.

Hnojiva typu ENTEC a Nitrophoska prodala £rma  COMPO EXPERT společnosti Eurochem Agro. V portfoliu je 
nahradila kvalitativně lepšími hnojivy (zejméne jemnější granulace) Novatec a Blaukorn. V posledních letech si získal 
mezi zelináři svou nenahraditelnou pozici zejména pro přihnojení Blaukorn N Max s 24% dusíku. Pro tento vysoký obsah 
si získal mezi zelináři přívlastek „plnotučný“.

Novatec Blaukorn



Tento leták má pouze informativní charakter. Při použití hnojiva je nutné se řídit pokyny uvedenými na etiketě obalu!

se mnou sklidíte více ...

AgroEfekt, s.r.o., 250 01 Zápy 169
Prodejní sklad: areál ACHP Mstětice, Mstětice 32, 250 91 Zeleneč 

E-mail: agroefekt@tiscali.cz
Telefon, fax: 326 991 878

Mobil: 603 159 812 Michal Mašek (vedoucí skladu)
730 512 330 Ivo Doležal
608 102 598 Jiří Duben

a je nutné se p kyny u edenými na etike

se mnou sklidíte více ...

Prodejní sklad: areál ACHP Mstětice, Mstětice 32, 250 91 Zeleneč 

se mnou sklidíte více ...

Prodejní sklad: areál ACHP Mstětice, Mstětice 32, 250 91 Zeleneč 

Přehled minerálních hnojiv
HNOJIVO SLOŽENÍ

Akeo 35%CaO, 8%MgO
Blaukorn Classic 12 – 8 – 16 + ME
Blaukorn N-max 24 – 5 – 5 + ME

Blaukorn Premium 15 – 3 -20 + ME
Blaukorn Suprem 21 – 5 – 10 + ME
DeltaKorn Spezial 15 - 15 - 15+ME
DeltaKorn Spezial 12-12-17+ME
DeltaKorn Spezial 15 - 5 - 20+ME
DeltaLent Standart 26%N, 32,5%SO3

Dusíkaté vápno 19,8%N, 50%CaO
Entec Perfekt 14 - 7 - 17+ME
Entec Vino 15 - 5 - 20+ME

KalkKorn (granule) 90%CaCO3, 3%MgO
Nitrophoska Perfekt 15 - 5 - 20+ME
Nitrophoska Spezial 12 - 12 - 17+ME

Novatec Classic 12 – 8 – 16 + MEA
Novatec N Max 24 - 5 - 5 + ME

spolupráce


