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HnoJIvÁ 
HnoJIva 

C-H 01.www.schetelig.sk

C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

434030_25 25 kg 48

- Komplexné viaczložkové vodorozpustné hnojivo s vyváženým obsahom makroprvkov  a s obsahom mikroelementov, určené na základné hnojenie
- S obsahom acidifikačnej zložky a morských rias
- Aplikácia zálievkov aj postrekom
- Znižuje pH
- Odstraňuje nedostatok mikroprvkov a dodáva potrebné živiny, ktoré sú pri vysokej hodnote alkality pôdy neprijateľné pre rastliny
- Využíva sa na hnojenie nielen poľných plodín ale aj záhradných rastlín 

- Komplexní vícesložkové vodorozpustné hnojivo s vyváženým obsahem makroprvků a s obsahem mikroelementů určené na základní hnojení
- S obsahem acidifikační složky a mořských řas
- Aplikace zálivkou i postřikem
- Snižuje pH
- Odstraňuje nedostatek mikroprvků a dodává potřebné živiny, které jsou při vysoké hodnotě zásaditosti půdy nepřijatelné pro rostliny
- Využívá se na hnojení nejen polních plodin, ale i zahradních rostlin

nPK - PoLyaMIX aCIdPLod 15-5-30 + 2MGo
nPK - PoLyaMIX aCIdPLod 15-5-30 + 2MGo

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

434031_25 25 kg 48

nPK - PoLyaMIX aCIdUnI 18-18-18 + 3MGo
nPK - PoLyaMIX aCIdUnI 18-18-18 + 3MGo

- Komplexné viaczložkové vodorozpustné hnojivo s vysokým obsahom draslíka  a s obsahom mikroelementov, určené na základné hnojenie na pôdach s nízkym obsahom draslíka a na prihnojovanie počas vegetácie na zlepšenie
kvality produkcie, s obsahom acidifikačnej zložky a morských rias. Podporuje tvorbu púčikov a bohaté kvitnutie.
- Aplikácia zálievkov aj postrekom
- Pozitívne pôsobí na kvalitu produkcie, zvyšuje obsah cukrov v plodoch, zlepšuje odolnosť rastlín voči suchu, urýchľuje dozrievanie plodov
- Odporúča sa na hnojenie plodín náročných na draslík - rajčiakov, melónov, paprík, ale aj a a ovocných drevín a okrasných rastlín

Zloženie - Složení:

Obsah makroprvkov Obsah mikroprvkov 
Obsah makroprvků Obsah mikroprvků
N (min): 17,8 % Fe (min): 0,03 %
P2O5 (min): 18,0 % Mn (min): 0,01 %
K2O (min): 18,0 % Zn (min): 0,01 %
MGO (min): 1,0 % Cu (min): 0,01 %
NO3 (min): 9,5 % B (min): 0,01 %
NH4 (min): 8,3 % Mo (min): 0,0015 %
SO3 (min):       2,1 % Ca (min): 0,01 %
Na (max): 0,10 %
Cl (max): 0,10 %

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti: granule - granule 2,0 mm (90%), 3,0 mm (10%)

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 0,25-0,75 g/l závlahovej vody - závlahové vody
postrekom - postřikem

Zloženie - Složení:

Obsah makroprvkov Obsah mikroprvkov 
Obsah makroprvků Obsah mikroprvků
N (min): 14,9 % (Fe): 0,02 %
P205 (min): 5,0 % (Mn): 0,01 %
K2O (min): 30,0 % (Zn): 0,01 %
MGO (min): 2,0 % (Cu):     0,01 %
NO3 (min ): 11,2 % (B): 0,01 %
NH4 (min): 3,4 % (Mo): 0,000 %
SO3 (min):      4,8 % (Ca): 0,1 %
(Na ): 0,10 %
(Cl): 0,10 %

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti: granule - granule 1,8 mm

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 0,25-0,75 g/l závlahovej vody - závlahové vody
postrekom - postřikem

vodoroZPUSTnÉ KoMPLEXnÉ HnoJIvÁ - vodoroZPUSTnÁ KoMPLEXní HnoJIva

- Komplexní vícesložkové vodorozpustné hnojivo s vysokým obsahem draslíku a s obsahem mikroelementů, určené na základní hnojení na půdách s nízkým obsahem draslíku a na přihnojování během vegetace na zlepšení  kvality
produkce, s obsahem acidifikační složky a mořských řas. Podporuje tvorbu pupenů a bohaté kvetení.
- Aplikace zálivkou i postřikem
- Pozitivně působí na kvalitu produkce, zvyšuje obsah cukrů v plodech, zlepšuje odolnost rostlin vůči suchu, urychluje dozrávání plodů
- Doporučuje se na hnojení plodin náročných na draslík - rajčat, melounů, paprik, ale také ovocných dřevin a okrasných rostlin

všeobecne - obecně:

všeobecne - obecně:

www.schetelig.sk


- Špeciálne zloženie predurčené pre papriku, rajčiny ...
- Komplexné viaczložkové vodorozpustné hnojivo s obsahom mikroelementov a vápnika určené na základné hnojenie, využíva sa na prihnojovanie priesad, povýsadbové prihnojovania zelenín a na hnojenie širokej škály  záhradných 

a  poľných plodín, s obsahom acidifikačnej zložky a morských rias
- Aplikácia zálievkov aj postrekom
- Prihnojovanie počas vegetácie zlepšuje kondíciu rastliny vďaka optimálnemu pomeru N:P:K, pozitívne pôsobí na kvitnutie a kvalitu produkcie 

- Speciální složení předurčeno pro papriku, rajčata ...
- Komplexní vícesložkové vodorozpustné hnojivo s obsahem mikroelementů a vápníku určené na základní hnojení, využívá se na přihnojování sazenic, povýsadbové přihnojování zeleniny a na hnojení široké škály zahradních 

a polních plodin, s obsahem acidifikační složky a mořských řas
- Aplikace zálivkou i postřikem
- Přihnojování během vegetace zlepšuje kondici rostliny díky optimálnímu poměru N: P: K, pozitivně působí na kvetení a kvalitu produkce

- Špeciálne zloženie predurčené pre uhorky, melóny ...
- Komplexné viaczložkové vodorozpustné hnojivo s  obsahom mikroelementov, určené na základné hnojenie, na prihnojovanie priesad a na prihnojovanie počas vegetácie na podporenie vegetatívneho rastu , možné aplikovať 

na  všetky poľnohospodárske a záhradné plodiny, s obsahom acidifikačnej zložky a morských rias
- Aplikácia zálievkov aj postrekom
- Pozitívne pôsobí na dynamiku rastu , vyvážený pomer živín pozitívne ovplyvňuje výšku úrody a kvalitu produkcie 

- Speciální složení předurčeno pro okurky, melouny ...
- Komplexní vícesložkové vodorozpustné hnojivo s obsahem mikroelementů, určené na základní hnojení, na přihnojování sazenic a na přihnojování během vegetace na podpoření vegetativního růstu, lze aplikovat na  všechny    

zemědělské a zahradní plodiny, s obsahem acidifikační složky a mořských řas
- Aplikace zálivkou i postřikem
- Pozitivně působí na dynamiku růstu, vyvážený poměr živin pozitivně ovlivňuje výši úrody a kvalitu produkce

nPK - PoLyaMIX aCIdCUrBI 17-8-22 + 3MGo
nPK - PoLyaMIX aCIdCUrBI 17-8-22 + 3MGo

interný kód
belső kód

interní kód

balenie
csomagolás

balení

dodávateľský kód
ellátási kód

dodavatelský kód ks/paleta - db/raklap - ks/paleta
434033_25 25 kg 48

nPK - PoLyaMIX aCIdSoLa 14-10-26 + 3MGo
nPK - PoLyaMIX aCIdSoLa 14-10-26 + 3MGo

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

434032_25 25 kg 48

Zloženie - Složení:

Obsah makroprvkov Obsah mikroprvkov 
Obsah makroprvků Obsah mikroprvků
N ( min): 13,9 % Fe: 0,02 %
P205 (min): 10,0 % Mn: 0,01 %
K2O (min): 26,0 % Zn: 0,01 %
MGO (min): 3,0 % Cu:     0,01 %
NO3 (min ): 9,6 % B: 0,01 %
NH4 (min): 4,0 % Mo: 0,000 %
SO3 (min):         6,8 % Ca: 0,1 %
Na: 0,10 %
Cl: 0,10 %

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti: granule - granule 1,8 mm

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 0,25-0,75 g/l závlahovej vody - závlahové vody
postrekom - postřikem

Zloženie - Složení:

Obsah makroprvkov Obsah mikroprvkov 
Obsah makroprvků Obsah mikroprvků
N (min): 16,8 % Fe: 0,02 %
P205 (min): 8,0 % Mn: 0,01 %
K2O (min): 22,0 % Zn: 0,01 %
MGO (min): 3,0 % Cu:     0,01 %
NO3 (min ): 11,0 % B: 0,01 %
NH4 (min): 5,8 % Mo: 0,000 %
SO3 (min):         6,0 % Ca: 0,1 %
Na: 0,10 %
Cl: 0,10 %

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti: granule - granule 1,8 mm

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 0,25-0,75 g/l závlahovej vody - závlahové vody
postrekom - postřikem
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vodoroZPUSTnÉ KoMPLEXnÉ HnoJIvÁ - vodoroZPUSTnÁ KoMPLEXní HnoJIva

všeobecne - obecně:

všeobecne - obecně:

C-H 02. Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 



HnoJIvÁ 
HnoJIva 

C-H 03.www.schetelig.sk

C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 

interný kód
belső kód

interní kód

balenie
csomagolás

balení

dodávateľský kód
ellátási kód

dodavatelský kód ks/paleta - db/raklap - ks/paleta

432564 25 kg 48

432600 2 kg
432601 1 kg

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Hnojivo s vysokým obsahom vodorozpustného fosforu
- Bezchloridové a bez sulfátové hnojivo, nezasoľuje pôdu
- S mikroprvkami v chelátovej, ľahko prístupnej forme pre rastliny
- Účinok: stimulácia rastu koreňov a zakladania kvetov

- Bezchloridové krystalické rychlorozpustné hnojivo
- Hnojivo s vysokým obsahem vodorozpustného fosforu
- Bezchloridové a bezsulfátové hnojivo, nezasoluje půdu
- S mikroprvky v chelátové, snadno přístupné formě pro rostliny
- Účinek: stimulace růstu kořenů a zakládání květů

Zloženie - Složení:

Obsah makroprvkov Obsah mikroprvkov 
Obsah makroprvků Obsah mikroprvků
N( total): 13 % Fe EDTA: 0,025 %
NO3-N forma:  3,7 % Fe DTPA:     0%
NH4-N forma: 8,6 % Mn:    0,013 %
NH2-N forma: 0,7 % Zn:       0,004 %
P2 O5: 40% Cu:        0,003 %
K2O: 13 % B:         0,010 %
MgO: 0 % Mo:  0,0018 %
CaO: 0 %

Fyzikálne vlastnosti  -  Fyzikální vlastnosti:
- biely kryštalický prášok  bez zápachu  -  bílý krystalický prášek bez zápachu
- špecifická hmotnosť: 1-1,5 kg/l  -  specifická hmotnost: 1-1,5 kg/l
- vlhkosť: ≤ 1,5 %  -  vlhkost: ≤ 1,5%
- pH: 2,8-4,0
- EC (ms/cm v 1g/l): 0,97

aplikácia - aplikace:
- Koreňová, cez zavlažovací systém (hnojivo je vhodné pre všetky zavlažovacie systémy), prípadne zapracovať do pôdy
Kořenová, přes zavlažovací systém (hnojivo je vhodné pro všechny zavlažovací systémy), případně zapracovat do půdy

- Foliárna, postrekom, 1-2% roztok
Foliární, postřikem, 1-2% roztok

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 
0,25 g/l závlahovej vody - závlahové vody

nPK - GroGrEEn 13-40-13 + MIKroPrvKy (ŠTarTÉr)
nPK - GroGrEEn 13-40-13 + MIKroPrvKy (STarTÉr)

vodoroZPUSTnÉ KoMPLEXnÉ HnoJIvÁ - vodoroZPUSTnÁ KoMPLEXní HnoJIva

Hnojivá POLYAMIX sú modernejšou alternatívou GROGREEN hnojív. V pomere živín sú podobné. Na sklade držíme prevažne 1 druh (POLYAMIX alebo GROGREEN) - aktálne zásoby - info.
Hnojiva POLYAMIX jsou modernější alternativou GROGREEN hnojiv. V poměru živin jsou podobné. Skladem držíme převážně 1 druh (POLYAMIX nebo GROGREEN) - aktuální zásoby - info.

všeobecne - obecně:

www.schetelig.sk


nPK - GroGrEEn 15-5-30 + 3MGo + MIKroPrvKy
nPK - GroGrEEn 15-5-30 + 3MGo + MIKroPrvKy 

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

432568 25 kg 48

432603 2 kg
432615 1 kg

nPK - GroGrEEn 18-9-18 + MIKroPrvKy
nPK - GroGrEEn 18-9-18 + MIKroPrvKy

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

432565 25 kg 48
432605 2 kg

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Hnojivo s vyrovnaným podielom dusíka a draslíka, univerzálne hnojivo
- Použitie vo fáze rastu
- Vhodné pre plodovú zeleninu, kvety, okrasné rastliny

- Bezchloridové krystalické rychlorozpustné hnojivo
- Hnojivo s vyrovnaným podílem dusíku a draslíku, univerzální hnojivo
- Použití ve fázi růstu
- Vhodné pro plodovou zeleninu, květiny, okrasné rostliny

Zloženie - Složení:

Obsah makroprvkov Obsah mikroprvkov 
Obsah makroprvků Obsah mikroprvků
N( total): 18 % Fe EDTA: 0,025 %
NO3-N forma:  5,2 % Fe DTPA:     0%
NH4-N forma: 9,8 % Mn:    0,013 %
NH2-N forma: 3,0 % Zn:       0,004 %
P2O 5: 9% Cu:        0,003 %
K2O: 18 % B:         0,010 %
MgO: 0 % Mo:  0,0018 %
CaO: 0 %

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti:
- pH: 2,8-4,0
- EC (ms/cm v 1g/l): 0,97

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 
0,25-0,75 g/l závlahovej vody - závlahové vody

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Hnojivo so zvýšeným obsahom draslíka, na podporu kvitnutia, zvyšuje kvalitu produkcie
- Podiel živín štandardne navrhnutý pre produkčné obdobie (zeleniny, stromov, kvetov a  črepníkových rastlín)

- Bezchloridové krystalické rychlorozpustné hnojivo
- Hnojivo se zvýšeným obsahem draslíku, na podporu kvetení, zvyšuje kvalitu produkce
- Podíl živin standardně navržen pro produkční období (zeleniny, stromů, květin a hrnkových rostlin)

Zloženie - Složení:

Obsah makroprvkov Obsah mikroprvkov 
Obsah makroprvků Obsah mikroprvků
N( total): 15 % Fe EDTA: 0,025 %
NO3-N forma:  8,6% Fe DTPA:     0%
NH4-N forma: 2,6 % Mn:    0,013 %
NH2-N forma: 3,8 % Zn:       0,004 %
P2O5: 5% Cu:        0,003 %
K2O: 30 % B:         0,010 %
MgO: 3 % Mo:  0,0018 %
CaO: 0 %

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti):
- pH: 2,8-4,0
- EC(ms/cm v 1 g/l): 1,35

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování): 
0,25-0,75 g/l závlahovej vody - závlahové vody
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vodoroZPUSTnÉ KoMPLEXnÉ HnoJIvÁ -  vodoroZPUSTnÁ KoMPLEXní HnoJIva

všeobecne - obecně:

všeobecne - obecně:

C-H 04. Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 



HnoJIvÁ 
HnoJIva 

C-H 05.www.schetelig.sk

C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

432604 25 kg 48

432604_2 2 kg
432604_1 1 kg

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Hnojivo určené na podporu regulatívneho rastu na pôdach s vysokým obsahom K
- So zvýšeným obsahom N na podporu vegetačného rastu, zväčšenie zelenej rastlinnej hmoty

- Bezchloridové krystalické rychlorozpustné hnojivo
- Hnojivo určeno na podporu regulačního růstu na půdách s vysokým obsahem K
- Se zvýšeným obsahem N na podporu vegetačního růstu, zvětšení zelené rostlinné hmoty

Zloženie - Složení:

Obsah makroprvkov Obsah mikroprvkov 
Obsah makroprvků Obsah mikroprvků
N (total): 24 % Fe EDTA: 0,025 %
NO3-N forma:  2,9 % Fe DTPA:     0%
NH4-N forma: 9,5 % Mn:    0,013 %
NH2-N forma: 11,6 % Zn:       0,004 %
P2O5: 10% Cu:        0,003 %
K2O: 10 % B:         0,010 %
MgO: 0 % Mo:  0,0018 %
CaO: 0 %

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti:
- pH: 2,8-4,0
- EC (ms/cm v 1 g/l): 1,08

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 
0,5-0,75 g/l závlahovej vody - závlahové vody

nPK - GroGrEEn 24-10-10 + MIKroPrvKy
nPK - GroGrEEn 24-10-10 + MIKroPrvKy

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

432593 25 kg 48

2 kg

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Hnojivo špeciálne vytvorené na hnojenie záhradných plodín (špeciálne čeľade Cucurbitaceae – tekvicové, tiež uhorky, melóny)
- Zloženie, pomer živín a obsah mikroprvkov presne vyvinuté pre potreby tekvicovej zeleniny

- Bezchloridové krystalické rychlorozpustné hnojivo
- Hnojivo speciálně vytvořeno na hnojení zahradních plodin (speciální čeledi Cucurbitaceae - tykvovité, též okurky, melouny)
- Složení, poměr živin a obsah mikroprvků přesně vyvinuté pro potřeby dýňové zeleniny

Zloženie - Složení:

Obsah makroprvkov Obsah mikroprvkov 
Obsah makroprvků Obsah mikroprvků
N( total): 17 % Fe EDTA: 0 %
NO3-N forma:  10,4 % Fe DTPA:     0,090%
NH4-N forma: 6,6 % Mn:    0,050 %
NH2-N forma: 0,0 % Zn:       0,020 %
P2O5: 8% Cu:        0,005 %
K2O: 22 % B:         0,025 %
MgO: 3 % Mo:  0,0040 %
CaO: 0 %

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti:
- pH: fyziologicky kyslé  - fyziologicky kyselé
- EC(ms/cm v 1 g/l): 0,97

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 
0,25-0,75 g/l závlahovej vody - závlahové vody

nPK - GroGrEEn GrInTa CUrBI 17+8+22+3MGo + MIKroPrvKy
nPK - GroGrEEn GrInTa CUrBI 17-8-22 +3MGo + MIKroPrvKy 

všeobecne - obecně:

všeobecne - obecně:

vodoroZPUSTnÉ KoMPLEXnÉ HnoJIvÁ - vodoroZPUSTnÁ KoMPLEXní HnoJIva

www.schetelig.sk


GroGrEEn GrInTa CaL 13+7+20 +2MGo +8Cao + MIKroPrvKy
nPK - GroGrEEn GrInTa CaL 13-7-20 + 2MGo + 8Cao + MIKroPrvKy 

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

432550 25 kg 48

432630_2 2 kg
432630_1 1 kg

nPK - GroGrEEn GrInTa roCa 17+8+20 +3MGo + MIKroPrvKy
nPK - GroGrEEn GrInTa roCa 17-8-20 +3MGo + MIKroPvKy

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

432551 25 kg 48
432622 2 kg
432639 1 kg

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Hnojivo špeciálne vytvorené na hnojenie kvetín, špeciálne ruže, karafiáty

- Bezchloridové krystalické rychlorozpustné hnojivo
- Hnojiva speciálně vytvořené na hnojení květin, speciální růže, karafiáty

Zloženie - Složení:

Obsah makroprvkov Obsah mikroprvkov 
Obsah makroprvků Obsah mikroprvků
N( total): 17 % Fe EDTA: 0 %
NO3-N forma:  9,6 % Fe DTPA:     0,090%
NH4-N forma: 7,4 % Mn:    0,030 %
NH2-N forma: 0 % Zn:       0,030 %
P2O5: 8% Cu:        0,040 %
K2O: 20 % B:         0,025 %
MgO: 3 % Mo:  0,006 %
CaO: 0 %

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti:
- pH: 2,8-4,0
- EC(ms/cm v 1 g/l): 1,37

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 
0,25g-0,75 g/l závlahovej vody - závlahové vody

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Hnojivo špeciálne vytvorené pre pôdy s nedostatkom vápnika
- Vhodné pre použitie pri pestovaní papriky, ak vykazuje deficitné choroby z nedostatku vápnika

- Bezchloridové krystalické rychlorozpustné hnojivo
- Hnojiva speciálně vytvořené pro půdy s nedostatkem vápníku
- Vhodné pro použití při pěstování papriky, pokud vykazuje deficitní nemoci z nedostatku vápníku

Zloženie:  -  Složení:

Obsah makroprvkov Obsah mikroprvkov 
Obsah makroprvků Obsah mikroprvků
N( total): 13 % Fe EDTA: 0 %
NO3-N forma:  11% Fe DTPA:     0,080%
NH4-N forma: 0,3 % Mn:    0,045 %
NH2-N forma: 1,7 % Zn:       0,025 %
P2O5: 7% Cu:        0,010 %
K2O: 20 % B:         0,025 %
MgO: 2 % Mo:  0,004 %
CaO: 8 %

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti:
- pH: 2,8-4,0
- EC(ms/cm v 1 g/l): 1,09

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování:
0,25-0,75 g/l závlahovej vody - závlahové vody
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všeobecne - obecně:

všeobecne - obecně:

vodoroZPUSTnÉ KoMPLEXnÉ HnoJIvÁ - vodoroZPUSTnÁ KoMPLEXní HnoJIva

C-H 06. Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 
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HnoJIva 
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C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

432104 25 kg

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Podpora kvitnutia a pomalší nárast vegetačnej hmoty, zvyšuje kvalitu produkcie
- Zdroj horčíka a síry pre reastliny
- Na doplnkové hnojenie resp. na vytvorenie receptúry s obsahom horčíka a síry

- Bezchloridové krystalické rychlorozpustné hnojivo
- Podpora kvetení a pomalejší nárůst vegetační hmoty, zvyšuje kvalitu produkce
- Zdroj hořčíku a síry pro reastliny
- Na doplňkové hnojení resp. na vytvoření receptury s obsahem hořčíku a síry

Zloženie - Složení:
Mg: 10 %           
MgO: 16 %                
SO3: 32 %          

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti:
- Biely kryštalický prášok  bez zápachu  - Bílý krystalický prášek bez zápachu
- Rozpustnosť (v 20°C vode)  - Rozpustnost (v 20°C vodě): 71/100 g
- pH: +/- 7

aplikácia - aplikace:
- Koreňová, cez zavlažovací systém (hnojivo je vhodné pre všetky zavlažovacie systémy), prípadne zapracovať do pôdy

Kořenová, přes zavlažovací systém (hnojivo je vhodné pro všechny zavlažovací systémy), případně zapracovat do půdy
- Foliárna, postrekom - Foliární, postřikem

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 
- ovocné stromy - ovocné stromy po zakvitnutí 150-250 kg/ha

po rozkvětu

- vinič - vinná réva po otvorení pukov až do hlavnej fázy rastu 100-150 kg/ha
po otevření poupat až do hlavní fáze růstu

- zelenina - zelenina od začiatku zalievania až do začiatku plodu 150-300 kg/ha
od začátku zalévání až do začátku plodu

Síran horečnatý môže byť zmiešaný so všetkými vodou rozpustnými hnojivami, okrem vápenatých hnojív.
Síran hořečnatý může být smíchán se všemi vodou rozpustnými hnojivy, kromě vápenatých hnojiv.

Síran HorEČnaTÝ (MaGaSUL)
Síran HořEČnaTÝ (MaGaSUL)

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta -ks/paleta

432103 25 kg

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Hnojivo špeciálne vytvorené na hnojenie záhradných plodín (špeciálne čeľade Solanaceae)
- Zdroj dusíka a horčíka
- Dusík v nitrátovej forme - najefektívnejší zdroj 
- Fertigáciou, foliárne a tiež ako prímes NPK hnojív

Zloženie - Složení:
Mg: 10 %           
MgO: 16 %                
N-NO3: 10 %        

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti:
- biely kryštalický prášok  bez zápachu  - bílý krystalický prášek bez zápachu
- rozpustnosť (v 20°C vode)  -  rozpustnost (v 20°C vodě): 71/100g
- pH: +/- 7
- EC (1% roztok - roztok) : 7,6 mS/cm

aplikácia - aplikace:
- Koreňová, cez zavlažovací systém (hnojivo je vhodné pre všetky zavlažovacie systémy)

Kořenová, přes zavlažovací systém (hnojivo je vhodné pro všechny zavlažovací systémy), případně zapracovat do půdy
- Foliárna, postrekom - Foliární, postřikem

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 
- ovocné stromy - ovocné stromy po zakvitnutí 150-250 kg/ha

po rozkvětu

- vinič - vinná réva po otvorení pukov až do hlavnej fázy rastu 100-150 kg/ha
po otevření poupat až do hlavní fáze růstu

- plodová zelenina - plodová zelenina od začiatku zalievania až do začiatku plodu 150-300 kg/ha
od začátku zalévání až do začátku plodu

dusičnan horečnatý môže byť zmiešaný so všetkými vodou rozpustnými hnojivami, okrem koncentrovaných fosfátových
a sulfátových roztokov.
dusičnan hořečnatý může být smíchán se všemi vodou rozpustnými hnojivy, kromě koncentrovaných fosfátových 
a sulfátových roztoků.

dUSIČnan HorEČnaTÝ 10-01-0+16MGo+32So3 (MaGanIT)
dUSIČnan HořEČnaTÝ 10-01-0 + 16MG + 32So3 (MaGanIT) 

všeobecne - obecně:

všeobecne - obecně:

vodoroZPUSTnÉ JEdno a dvoJZLožKovÉ HnoJIvÁ - vodoroZPUSTnÁ JEdno a dvoUSLožKovÁ HnoJIva

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Hnojivo špeciálne vytvorené na hnojenie záhradných plodín (špeciálne čeľade Solanaceae)
- Zdroj dusíku a hořčíku
- Dusík v nitrátové formě - nejefektivnější zdroj
- zdroj dusíku a hořčíku

www.schetelig.sk
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dUSIČnan vÁPEnaTÝ 15,5-0-0 + 26,5Cao (CaLanIT)
dUSIČnan vÁPEnaTÝ 15,5-0-0 + 26,5Cao (CaLanIT)

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta -ks/paleta

432106 25 kg

dUSIČnan draSELnÝ 13,5-0-46,2 (PoTanIT)
dUSIČnan draSELnÝ 13,5-0-46,2 (PoTanIT)

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

432105 25 kg

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Hnojivo špeciálne vytvorené pre pôdy s nedostatkom vápnika

- Bezchloridové krystalické rychlorozpustné hnojivo
- Hnojivo speciálně vytvořené pro půdy s nedostatkem vápníku

Zloženie - Složení:
N: 15,5 %
NO3: 14,5 %
NH4: 1,00 %
CaO: 27 %

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti:
- mikro guličky bez zápachu  -  mikro kuličky bez zápachu
- rozpustnosť (v 20°C vode)  -  rozpustnost (v 20°C vodě): 1440 g/l
- pH: 5- 7
- EC 1% roztok - roztok : 7,6 mS/cm

aplikácia - aplikace:
- Koreňová, cez zavlažovací systém (hnojivo je vhodné pre všetky zavlažovacie systémy)
Kořenová, přes zavlažovací systém (hnojivo je vhodné pro všechny zavlažovací systémy), případně zapracovat do půdy

- Foliárna, postrekom, 1-2% roztok - Foliární, postřikem, 1-2% roztok

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 
- ovocné stromy - ovocné stromy od odkvitnutia do rastu plodov 200-500 kg/ha

od odkvětu do růstu plodů
- vinič -  vinná réva od začiatku zalievania do konca kvitnutia 100-200 kg/ha

od začátku zalévání do konce kvetení
- citrusy - citrusy 2-3 aplikácie - 2-3 aplikace 200-500 kg/ha
- plodová zelenina - plodová zelenina počas celého obdobia rastu 100-300 kg/ha

během celého období růstu
- banány - banány počas celého obdobia rastu 200-500 kg/ha

během celého období růstu

CaLanIT môže byť zmiešaný so všetkými vodou rozpustnými hnojivami, okrem fosfátov a síranov.
CaLanIT může být smíchán se všemi vodou rozpustnými hnojivy, kromě fosfátů a síranů.

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Obsahuje podstatné prvky K2O a NO3 vo forme, ktorá je ľahko prístupná pre rastlinu
- K2O zvyšuje odolnosť rastlín a zlepšuje kvalitu a výnos
- NO3 je dôležité pre celkový rast rastlín
- Bez obsahu sodíka, chloridov
- Pre foliárne hnojenie, cez zavlažovací systém alebo ako prísada do NPK hnojív 

- Bezchloridové krystalické rychlorozpustné hnojivo
- Obsahuje podstatné prvky K2O a NO3 ve formě, která je snadno přístupná pro rostlinu
- K2O zvyšuje odolnost rostlin a zlepšuje kvalitu a výnos
- NO3 je důležité pro celkový růst rostlin
- Bez obsahu sodíku, chloridů
- Pro foliární hnojení, přes zavlažovací systém nebo jako přísada do NPK hnojiv

všeobecne - obecně:

všeobecne - obecně:

vodoroZPUSTnÉ JEdno a dvoJZLožKovÉ HnoJIvÁ - vodoroZPUSTnÁ JEdno a dvoUSLožKovÁ HnoJIva

Zloženie - Složení:
N: 13,5 %           
NO3: 13,5 %                
K2O: 46,2 %               

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti:
Potanit je úplne vo vode rozpustný dusičnan draselný. Vďaka tomu je ideálny na použitie v záhradníctve. Potanit obsahuje rastlinné
základné prvky draslík a dusík v priamo vstrebateľnej forme. 
Potanit je zcela ve vodě rozpustný dusičnan draselný. Díky tomu je ideální pro použití v zahradnictví. Potanit obsahuje rostlinné 
základní prvky draslík a dusík v přímo vstřebatelné formě.

- Vysoko kvalitný zdroj dusíka a draslíka
- Bez chlóru
- Plne vo vode rozpustný kryštalický produkt
- Ideálne na použitie ako listové krmivo, na hnojenie alebo ako prísada do formulácií NPK
- Vysoce kvalitní zdroj dusíku a draslíku
- Bez chlóru
- Plně ve vodě rozpustný krystalický produkt
- Ideální k použití jako listové krmivo, na hnojení nebo jako přísada do formulací NPK

C-H 08. Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 
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C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

432102 25 kg

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Zlepšuje rast koreňov, sfarbenie ovocia a kvetov
- Je zdrojom fosforu a draslíka
- Pre foliárne hnojenie, cez zavlažovací systém alebo ako prísada do NPK hnojív

- Bezchloridové krystalické rychlorozpustné hnojivo
- Zlepšuje růst kořenů, zbarvení ovoce a květů
- Je zdrojem fosforu a draslíku
- Pro foliární hnojení, přes zavlažovací systém nebo jako přísada do NPK hnojiv

Zloženie - Složení:
K2O: 34,1 %           
P2O5: 52 %                
H2O: 0,15%               

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti:
- Mikro guličky bez zápachu  - Mikro kuličky bez zápachu
- Rozpustnosť (v 20°C vode)  - Rozpustnost (v 20°C vodě): 1830 g/l
- pH: 4,7

aplikácia - aplikace:
- Koreňová, cez zavlažovací systém (hnojivo je vhodné pre všetky zavlažovacie systémy), prípadne zapracovať do pôdy

Kořenová, přes zavlažovací systém (hnojivo je vhodné pro všechny zavlažovací systémy), případně zapracovat do půdy

- Foliárna, postrekom - Foliární, postřikem

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 
- ovocné stromy - ovocné stromy od začiatku do konca zalievania 100-300 kg/ha

od začátku do konce zalévání

- vinič - vinná réva od začiatku zalievania do konca kvitnutia 50-200 kg/ha
od začátku zalévání do konce kvetení

- plodová zelenina - plodová zelenina od začiatku obdobia rastu do 3-4 týždňov pred zberom 100-300 kg/ha
od začátku do konce zalévání

- banány - banány počas celého obdobia rastu 200-300 kg/ha
během celého období růst

MKP 0-52-34 dFd (KaLaFoS)
MKP 0-52-34 dFd (KaLaFoS)

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta -ks/paleta

432101 25 kg

- Bezchloridové kryštalické rýchlorozpustné hnojivo
- Zvyšuje dostupnosť P2O5
- Zvyšuje dostupnosť stopových prvkov, vápnika a magnézia
- Podporuje rast koreňov
- Pre foliárne hnojenie, cez zavlažovací systém alebo ako prísada do NPK hnojív

- Bezchloridové krystalické rychlorozpustné hnojivo
- Zvyšuje dostupnost P2O5
- Zvyšuje dostupnost stopových prvků, vápníku a hořčíku
- Podporuje růst kořenů
- Pro foliární hnojení, přes zavlažovací systém nebo jako přísada do NPK hnojiv

Zloženie - Složení:
N: 13 %           
NH4: 13 %                
P2O5: 60 %               

Fyzikálne vlastnosti - Fyzikální vlastnosti:
- Mikro guličky bez zápachu  - Mikro kuličky bez zápachu
- Rozpustnosť (v 20°C vode)  - Rozpustnost (v 20°C vodě): 250 g/l
- pH: 4,35

aplikácia - aplikace:
- Koreňová, cez zavlažovací systém (hnojivo je vhodné pre všetky zavlažovacie systémy)

Kořenová, přes zavlažovací systém (hnojivo je vhodné pro všechny zavlažovací systémy), případně zapracovat do půdy

- Foliárna, postrekom - Foliární, postřikem

všeobecné dávkovanie - obecné dávkování: 
- ovocné stromy - ovocné stromy od začiatku zalievania do 4-6 týždňov pred zberom 100-300 kg/ha

od začátku zalévnání do 4-6 týdnů před sklizní

- vinič - vinná réva od začiatku zalievania do konca kvitnutia 50-200 kg/ha
od začátku zalévání do konce kvetení

- citrusy -citrusy počas celého obdobia rastu 150-200 kg/ha
během celého období růstu

- plodová zelenina - plodová zelenina od začiatku obdobia rastu do 3-4 týždňov pred zberom 100-300 kg/ha
od počátku období růstu do 3-4 týdnů před sklizní

- banány - banány počas celého obdobia rastu 200-300 kg/ha
během celého období růstu

MaP 13-60-0 vodoroZPUSTnÉ (PoLyaPHoS)
MaP 13-60-0 vodoroZPUSTnÉ (PoLyaPHoS) 

všeobecne - obecně:

všeobecne - obecně:

vodoroZPUSTnÉ JEdno a dvoJZLožKovÉ HnoJIvÁ - vodoroZPUSTnÁ JEdno a dvoUSLožKovÁ HnoJIva

www.schetelig.sk


interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

431011_20 20 l
431011_500 0,5 l

Zloženie - Složení:
N: 3           
P: 27                
K: 17
ascophyllum - riasa - řasa

algafyt je inovatívne systémové biologické hnojivo s obsahom silnejších morských rias v súčinnosti s draslíkom. Algafyt sa
vyznačuje mimoriadnou rozpustnosťou a stráviteľnosťou a sprievodným fungicídnym účinkom. Rastliny sa vyživujú cez listy 
ku koreňu. Algafyt ako vysokokoncetrované fosforečné hnojivo má vývojový a ochranný účinok. Pomáha rastlinám k rýchlejšiemu
a jednoduchšiemu 
zakoreneniu. 
algafyt je inovativní systémové biologické hnojivo s obsahem silnějších mořských řas v součinnosti s draslíkem. Algafyt se
vyznačuje mimořádnou rozpustností a vsřebatelností a doprovodným fungicidním účinkem. Rostliny se vyživují přes listy 
ke kořeni. Algafyt jako vysokokoncetrované fosforečné hnojivo má vývojový a ochranný účinek. Pomáhá rostlinám k rychlejšímu
a jednoduššímu zakořenění.

aLGaFyT 20 L ano
aLGaFyT 20 L ano

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

431013_20 20 l

431013_0,5 0,5 l

ManaMoS je úplne biodegradovateľný produkt, poskytuje účinnú pomoc pri ošetrovaní trávnika proti najrezistentnejším druhom
machu vrátane Porastnice mnohotvarej (Marcantia sp.) a Prútnika striebristého (Bryum argenteum) a tiež proti lišajníkom. 
Manamos neokysľuje pôdu, čím zabraňuje rekolonizácií machov po ošetrení.
Manamos sa môže používať po celý rok, kým teplota neklesne pod  4°C. Pri použití postrekom na trávnik a rastliny funguje tiež
ako doplnkové hnojivo 
ManaMoS je zcela biodegradovatelný produkt, poskytuje účinnou pomoc při ošetřování trávníku proti najrezistentnejším druhům
mechu včetně Porostnice mnohotvárné (Marcantia sp.) A Prutnika stříbřitého (Bryum argenteum) a také proti lišejníkům. 
Manamos neokyseluje půdu, čímž zabraňuje rekolonizácií mechů po ošetření.
Manamos lze používat po celý rok, dokud teplota neklesne pod 4 ° C. Při použití postřikem na trávník a rostliny funguje také jako
doplňkové hnojivo

ManaMoS 20 L ano - ProTI MaCHU
ManaMoS 20 L ano - ProTI MECHU

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

431008_20 20 l

431008_0,5 0,5 l

Zloženie - Složení
N: 3           
P: 27                
K: 17
ascophyllum - riasa - řasa

Feramos je úplne biologicky odbúrateľný produkt vyvinutý pre odstránenie machu a húb z pôdy. 
Feramos je zcela biologicky odbouratelný produkt vyvinutý pro odstranění mechů a hub z půdy.

FEraMoS 20 L ano - ProTI MaCHU
FEraMoS 20 L ano - ProTI MECHU
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TEKUTÉ HnoJIvÁ - TEKUTÁ HnoJIva

dávkovanie 
1 liter / 10 liter vody  na 100m².
dávkování
1 litr / 10 litr vody na 100m².

C-H 10. Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 
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HnoJIva 
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C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 

GranULovanÉ HnoJIvÁ KaPPa
GranULovanÁ HnoJIva

Špeciálna N-GOOO séria: unikátne granulované hnojivá postupne menia spôsob hnojenie už nielen v zahraničí, ale aj u nás. Novinkou na našom trhu je aj overené hnojivo série N-GOOO, ktoré obsahuje hnojivo ošetrené
močovinotvorným a nitrifikačným inhibítorom. Predpokladá sa, že podobné hnojivá budú jedným z najobľúbenejších ekologických hnojív v blízkej budúcnosti. Vďaka nim je možné dosiahnuť najvyššie agronomické výsledky 
aj v na pôdach, ktoré sú vysoko environmentálne citlivé.
N-GOOO je jediné hnojivo s močovinotvorným a nitrifikačným inhibítorom na trhu.
Moderná spoločnosť každým dňom zvyšuje nároky na agrosektor s cieľom znižovať ekologickú záťaž spôsobenú neustálou intenzifikáciou rastlinnej výroby. Významným dôvodom pre používanie moderných hnojív je aj problém
s kvalitou vôd, ktoré sú spôsobené nadmerným používaním fosforečných hnojív (eutrofizáciou) a samozrejme aj dva závažné problémy spôsobené používaním dusíkatých hnojív – ich strata: vyplavovanie a splavovanie dusičnanu
a volatilizácia (splyňovanie) amoniaku. Kappa vyvinula dve špeciálne patentované zložky – jedinečné inhibítory  ureázy a nitrifikácie, ktoré spomaľujú premenu močovinového N na amoniakálny (inhibítor ureázy) a amoniakálneho
na dusičnanový  (tzv. DCD inhibítor). Vytvára pritom stabilizačný efekt na N a tým je viac živín prístupných pre rastliny. Vďaka inhibítoru značne znižuje straty N počas dusičnanovej a amoniakálnej fázy v pôde a preto sú dávky 
N hnojív znížené o 20% v porovnaní s tradičnými N hnojivami. Zníženie dávky neovplyvňuje produkciu (kvalitu a množstvo). Dusík je vďaka tejto vlastnosti prístupný po dobu 90 až 120 dní.
N-GOOO hnojivá obsahujú dusík vo forme amoniakálnej a močovinovej. 
V mikrogranulách N-GOOO sú použité dva inhibítory aplikované pred kompresiou do formy granule. Iba takáto forma výroby zaručuje to, že v každej granulke budú prítomné inhibítory. V niektorých hnojivách vzhľadom 
na ich použitie je použitý iba jeden inhibítor – DCD, ktorý spomaľuje premenu amoniakálneho dusíka na dusičnanový. 
N-GOOO hnojivá sú vhodné na všetky plodiny so stredne dlhou dobou rastu – zaručujú bezpečný prísun dusíka po dobu až 120 dní. Veľmi zaujímavým prvkom v N-GOOO hnojivách je síra, ktorá je štvrtým najdôležitejším prvkom
pri výžive rastlín, okrem toho má nápravový efekt na alkalických pôdach.
Granule hnojív sa rýchlo rozkladajú, vďaka čomu je spomaľovanie nitrifikačného procesu okamžité a to bez vplyvu atmosferických podmienok (dlhšie obdobie bez zrážok), ktoré niekedy majú negatívny vplyv na účinnosť hnojiva.
Jednotlivé typy hnojív nájdete na nasledujúcej stránke.

Speciální N-GOOO série: unikátní granulované hnojiva postupně mění způsob hnojení již nejen v zahraničí, ale iu nás. Novinkou na našem trhu je i ověřeno hnojivo série N-GOOO, které obsahuje hnojivo ošetřené močovinotvorným
a nitrifikačních inhibitorem. Předpokládá se, že podobná hnojiva budou jedním z nejoblíbenějších ekologických hnojiv v blízké budoucnosti. Díky nim je možné dosáhnout nejvyšší agronomické výsledky i na půdách, které jsou
vysoce environmentální citlivé.
N-GOOO je jediné hnojivo s močovinotvorným a nitrifikačních inhibitorem na trhu.
Moderní společnost každým dnem zvyšuje nároky na agrosektor s cílem snižovat ekologickou zátěž způsobenou neustálou intenzifikací rostlinné výroby. Významným důvodem pro používání moderních hnojiv je i problém 
s kvalitou vod, které jsou způsobeny nadměrným používáním fosforečných hnojiv (eutrofizací) a samozřejmě i dva závažné problémy způsobené používáním dusíkatých hnojiv - jejich ztráta: vyplavování a splavování dusičnanu 
a volatilizácia (zplyňování) amoniaku. Kappa vyvinula dvě speciální patentované složky - jedinečné inhibitory ureázy a nitrifikace, které zpomalují přeměnu močovinového N na amoniakální (inhibitor ureázy) a amoniakálního
na dusičnanový (tzv. DCD inhibitor). Vytváří přitom stabilizační efekt na N a tím je více živin přístupných pro rostliny. Díky inhibitoru značně snižuje ztráty N během dusičňanové a amoniakální fáze v půdě a proto jsou dávky 
N hnojiv sníženy o 20% v porovnání s tradičními N hnojivy. Snížení dávky neovlivňuje produkci (kvalitu a množství). Dusík je díky této vlastnosti přístupný po dobu 90 až 120 dní.
N-GOOO hnojiva obsahují dusík ve formě amoniakální a močovinové.
V Mikrogranulích N-GOOO jsou použity dva inhibitory aplikované před kompresí do formy granule. Pouze taková forma výroby zaručuje to, že v každé granulce budou přítomny inhibitory. V některých hnojivech vzhledem na jejich
použití je použit pouze jeden inhibitor - DCD, který zpomaluje přeměnu amoniakálního dusíku na dusičnanový.
N-GOOO hnojiva jsou vhodná na všechny plodiny se středně dlouhou dobou růstu - zaručují bezpečný přísun dusíku po dobu až 120 dní. Velmi zajímavým prvkem v N-GOOO hnojivech je síra, která je čtvrtým nejdůležitějším
prvkem při výživě rostlin, kromě toho má nápravový efekt na alkalických půdách.
Granule hnojiv se rychle rozkládají, díky čemuž je zpomalování nitrifikačních procesu okamžité, a to bez vlivu atmosférických podmínek (delší období bez srážek), které někdy mají negativní vliv na účinnost hnojiva. Jednotlivé
typy hnojiv najdete na následující stránce.

Kolobeh dusíka
Koloběh dusíku

Výpar
Výpar

Denitrifikácia
Denitrifikace

Nitrifikácia
Nitrifikace

Výmena - Výměna Roztok - Roztok Roztok - Roztok Roztok - Roztok

Viazaný
Vázaný

N-organický 
N-organický

Amonifikácia - Amonifikace

Vyplavovanie
Vyplavování

0 30 %

Imobilizace 0 - 30 %

Biomasa
biomasa Vplyv inhibítorov na prístupnosť dusíka

Vliv inhibitorů na přístupnost dusíku

dní - dní

dní 
dní dní 

dní

močovina
močovina

ureáza
ureasa

www.schetelig.sk
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C-H 12.

Zloženie - Složení:
12-8-8 14-10-12

N:          12 %    12 %             
P:        8% 8%
K :       8 % 8 %
MgO :     2 % 2 %
SO3 :      24 % 16 %
B:             0,1 % 0,1 % 
Fe:        0,5 % 0,5 %

Použitie - Použití:
Citrusy - Citrusy

Popis - Popis:
Hnojivo pre špecifické výživové potreby špeciálnych plodín: sadov, olivových hájov, viníc, citrusových hájov, lieska, a zeleniny.
Jednoduchá a rýchla dezintegrácia granúl zabezpečuje rýchlu asimiláciu živín v koreňovom systéme.
Hnojivo pro specifické výživové potřeby speciálních plodin: sadů, olivových hájů, vinic, citrusových hájů, lísky, a zeleniny. Jednoduchá
a rychlá dezintegrace granulí zajišťuje rychlou asimilaci živin v kořenovém systému.

KaPPa oLIvETo aGrUMETo 25 KG
KaPPa oLIvETo aGrUMETo 25 KG

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta Big Bag

432623 25 kg NPK 20-10-10 (16SO3) 60 600 kg

432819 25 kg NPK 15.15.15 60 600 kg

Zloženie - Složení:
20-10-10 15-15-15

N:          20 %    15 %             
P:        10% 15%
K :       10% 15 %
SO3 :      16 % 5 %

Použitie - Použití:
Traviny - Traviny

Popis - Popis:
Špeciálne hnojivo určené pre základné hnojenie a prihnojovanie novo založených a tiež existujúcich trávnatých plôch. Pravidelným
prihnojovaním dodávate trávniku všetky živiny potrebné pre jeho zdravý vývoj.
Speciální hnojivo určené pro základní hnojení a přihnojování nově založených a také stávajících travnatých ploch. Pravidelným
přihnojováním dodáváte trávníku všechny živiny potřebné pro jeho zdravý vývoj.

KaPPa nPK 25 KG
KaPPa nPK  25 KG

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta -  ks/paleta Big Bag

25 kg NPK 12.8.8 + 2MgO + 24SO3 + 0,1B + 0,5Fe 60 600 kg

25 kg NPK 14.10.12 + 2MgO + 16SO3 + 0,1B + 0,5Fe 60 600 kg

GranULovanÉ HnoJIvÁ - GranULovanÁ HnoJIva

Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

Plodiny - Plodiny Použitie - Použití dávkovanie - dávkování

Plodiny - Plodiny Použitie - Použití dávkovanie - dávkování

C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 
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C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - 

ks/paleta
Big Bag

432811 25 kg NPK 10-5-15 + 2MgO + 28SO3 + 0,1B + 0,5Fe 60 600 kg

432801 25 kg NPK 10-6-18 B.T.C. + 3MgO + 42SO3 + 0,1B + 0,5Fe 60 600 kg

432754 25 kg NPK 12-6-18 + 2MgO + 28SO3 + 0,1B + 0,5Fe 60 600 kg

25 kg NPK 6-8-16 B.T.C.+ 3MgO + 34SO3 + 0,1B + 0,5Fe 60 600 kg

Zloženie - Složení:
10-5-15 10-6-18 12-6-18 6-8-16

N:          10 %    10 %             12 % 6 % 
P:        5 % 6% 6 % 8%
K :       15 % 18 % 18 % 16 %
MgO :     2 % 3 % 2 % 3 %
SO3 :      28 % 42 % 28 % 34 %
B:             0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 
Fe:        0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Použitie - Použití:
Vinič a ovocné stromy - Vinná réva a ovocné stromy

Popis - Popis:
Kompletný sortiment špeciálnych komplexných hnojív, určené špecificky pre jednotlivé druhy rastlín – ovocné stromy, zeleninu,
vinič alebo ovocie. Obsahujú horčík síru, bór a železo. Dodávajú sa v 25 kg baleniach. Granule majú charakteristickú zelenú farbu,
niektoré typy sa dodávajú bez farbiva. Kontakt s minimálnym množstvom vlahy už rozpustí granulku. 
Kompletní sortiment speciálních komplexních hnojiv určených specificky pro jednotlivé druhy rostlin - ovocné stromy, zeleninu,
vinnou révu nebo ovoce. Obsahují hořčík síru, bór a železo. Dodávají se v 25 kg balení. Granule mají charakteristickou zelenou
barvu, některé typy se dodávají bez barviva. Kontakt s minimálním množstvím vláhy už granulku rozpustí.

KaPPa vIGnETo 25 KG
KaPPa vIGnETo 25 KG

KaPPa orTo FrUTTa 25 KG
KaPPa orTo FrUTTa 25 KG

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - 

ks/paleta
Big Bag

432804 25 kg NPK 12.12.17 60 600 kg

25 kg NPK 18.8.8 60 600 kg

25 kg NPK 6.12.22 60 600 kg

432808 25 kg NPK 12.12.12 + 16SO3 + 0,5Fe 60 600 kg

Zloženie - Složení:
12-12-17 18-8-8 6-12-22 12-12-12

N:          12 %    18 %             6 % 12 % 
P:        12 % 8 % 12 % 12 %
K :       17 % 8 % 22 % 12 %
MgO :     2 % 2 % 2 % 0 %
SO3 :      20 % 26 % 25 % 16 %
B:             0,1 % 0,1 % 0 % 0 % 
Fe:        0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Použitie - Použití:
Ovocie a zelenina - Ovoce a zelenina

Popis - Popis:
Špeciálne komplexné hnojivo, určené špecificky pre ovocie a zeleninu. Obsahuje horčík, síru bór a železo. Granule majú 
charakteristicky zelenú farbu. Už minimálny kontakt s vodou rozpustí granulku.
Speciální komplexní hnojivo, určené specificky pro ovoce a zeleninu. Obsahuje hořčík, síru bór a železo. Granule mají charakteristicky
zelenou barvu. Už minimální kontakt s vodou granulku rozpustí.

GranULovanÉ HnoJIvÁ -  GranULovanÁ HnoJIva

Plodiny - Plodiny Použitie - Použití dávkovanie - dávkování

Plodiny - Plodiny Použitie - Použití dávkovanie - dávkování

www.schetelig.sk
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C-H 14.

GranULovanÉ HnoJIvÁ -  GranULovanÁ HnoJIva

GranULovanÉ HnoJIvÁ S PoSTUPnÝM UvoľnovaníM dUSíKa - GranULovanÁ HnoJIva S PoSTUPnÝM UvoLňovÁníM dUSíKU

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

Big Bag

432820 25 kg NP 8-41 40 4x250 kg

25 kg NP 10.40 40 4x250 kg

Zloženie - Složení:
nP 8-41 nP 10.40

N:          8 %    10 %
P2O5:        41 % 40 %
Zn :     0,5 % 0,1 %
Cu :      0,04 % 0,08 %
B:             0,2 % 0 %
Fe:        0,5 % 0,5 %

Použitie - Použití:
Zelenina, obilniny, koreňová zelenina, strukoviny - Zelenina, obiloviny, kořenová zelenina, luštěniny

Popis - Popis:
Mikrogranulátové hnojivo s vysokou koncentráciou fosforu pre použitie pri výseve resp. presádzaní rastlín: kukurica,repa, rajčiny, 
obilniny, zemiaky a pri presádzaní je zelenina tá, ktorá profituje najviac z týchto hnojív.
Mikrogranulátové hnojivo s vysokou koncentrací fosforu pro použití při výsevu resp. přesazování rostlin: kukuřice, řepa, rajčata,
obiloviny, brambory; při přesazování je zelenina ta, která profituje nejvíce z těchto hnojiv.

KaPPa GroSTarT nP MICroGranULarE 25 KG
KaPPa GroSTarT nP MICroGranULarE 25 KG

KaPPa GroSTarT n-Gooo 25 KG
KaPPa GroSTarT n-Gooo 25 KG

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

Big Bag

432816 25 kg N-GOOO 14-06-16 BTC + ME 60 600 kg

432814 25 kg N-GOOO N26 (44SO3) 60 600 kg

Zloženie - Složení:
14-06-16 n26

N:          14 %    26 %          
P2O5:        6 % 0 %
MgO :     3 % 0 %
SO3 :      29 % 44 %
B:             0,1 % 0 % 
K2O:        16 % 0 %

Použitie - Použití:
Ovocie a zelenina, vinič, citrusy, obilniny, trávy 
Ovoce a zelenina, vinná réva, citrusy, obiloviny, trávy

Popis - Popis:
Špeciálne komplexné dusíkaté hnojivo, najpokročilejšie a výhodné riešenie pre výživu rastlín s väčšou agronomickou účinnosťou.
Speciální komplexní dusíkaté hnojivo, nejpokročilejší a výhodné řešení pro výživu rostlin s větší agronomickou účinností.

Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

Plodiny - Plodiny Použitie - Použití dávkovanie - dávkování

Plodiny - Plodiny Použitie - Použití dávkovanie - dávkování

C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 
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C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta Big Bag

432670 25 kg TOPMIX NPK 4-10-2
432667 25 kg NPK 4-2-10
432666 25 kg NPK 4-3-3

Popis - Popis:
Fertiplus je ekologické, čisté, organické hnojivo vyrábané z hydinového trusu, ktoré dovážame z Holandska. Organická zložka sa
skladá  zväčša z huminokyselinových zložiek, ktoré odblokúvavajú minerály prítomné v pôde. Okrem minerálov je Fertiplus zdrojom
organickej zložky a mikroprvkov, ktoré udržujú pôdu v najlepšej kondícii.
Fertiplus je ekologické, čisté, organické hnojivo vyráběné z drůbežího trusu, které dovážíme z Holandska. Organická složka se skládá
většinou z huminokyselinových složek, které odblokovávají minerály přítomné v půdě. Kromě minerálů je Fertiplus zdrojem organické
složky a mikroprvků, které udržují půdu v nejlepší kondici.

FErTIPLUS nPK 
FErTIPLUS nPK

Merná jednotka
Měrná jednotka

Použitie zelenina, okrasné rastliny, ovocie, stromy
zelenina, okrasné rostliny, ovoce, stromy

tabak, ovocie, stromy, vinič
tabák, ovoce, stromy, vinná réva

zelenina, okrasné rastliny, ovocie, stromy
zelenina, okrasné rostliny, ovoce, stromy

Sušina- Sušina %min. 88 88 88
vlhkosť - vlhkost %max. 12 12 12
organická zložka -organická složka % 65 55 50
n % 4,2 4 4
P % 3 2 10
K % 2,8 10 2
Ca % 9 9 14
Mg % 1 0,5 0,5
S % 29 0,5
Fe mg/kg 1200 650 975
Mn mg/kg 480 300 300
Zn mg/kg 420 250 300
Cu mg/k 110 50 75
B mg/kg 45 15 9
Mo mg/kg 11

2 1 1
na %max 0,5 1,4 0,4
Cl %max 0,5 4 0,4
C/n 9 8 9
pH(10% roztok - roztok 6,4 6,5 7,0
EC µS/cm 5 8,5 4,5
Priemer pelety - průměr pelety mm 5-6 5-6 5-6
objemová hmotnosť - objemová hmotnost mg/m2 700 800 800

odporúčané dávkovanie (orientačné množstvo) pre Fertiplus 4-3-3  -  doporučené dávkování (orientační množství) pro Fertiplus 4-3-3

rajčiny, Melóny, Baklažán, Tabak, Uhorky - rajčata, Melouny, Lilek, Tabák, okurky 1250-1500 kg/ha

Šalát, Kapusta, Zemiaky - Salát, Zelí, Brambory 1000-1250 kg/ha

Špargľa - Chřest 1500-1750 kg/ha

vinič - vinná réva 300-500 g/rastlina - rostlina

Kvety a okrasné rastliny - Květiny a okrasné rostliny 2000-3000 kg/ha

Mrkva -  Mrkev 1200-1250 kg/ha

Jahody - Jahody 2000-2500 kg/ha

ovocné stromy -  ovocné stromy 2-5 kg/strom - strom

orGanICKÉ HnoJIvÁ - orGanICKÁ HnoJIva
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interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

25 kg Osmocote Exact 2-3

432662_3 25 kg Osmocote Exact 3-4
432662_5 25 kg Osmocote Exact 5-6

432662_8 25 kg Osmocote Exact 8-9
25 kg Osmocote Exact 12-14

25 kg Osmocote Exact16-18

Zloženie - Složení:
NPK + MIKROPRVKY - NPK + MIKROPRVKY

Použitie - Použití:
Anorganické hnojivo sa používa ako prímes k zemine pri pestovaní, vysádzaní stromov, kríkov, viniča, trávnika, okrasných kríkov 
a stromov. Pri pestovaní rastlín sa používa ako organický pôdny kondicionér - primiešajte do pôdy 5-10 l/m2 pôdy.
Anorganické hnojivo se používá jako příměs k zemině při pěstování, vysazování stromů, keřů, révy, trávníku, okrasných keřů 
a stromů. Při pěstování rostlin se používá jako organický půdní kondicionér - přimíchejte do půdy 5-10 l/m2 půdy.

oSMoCoTE – HnoJIvo S PoSTUPnÝM KonTroLovanÝM UvoľňovaníM žIvín
oSMoCoTE – HnoJIvo S PoSTUPnÝM KonTroLovanÝM UvoLňovÁníM žIvIn

Hnojivá osmocote sú dobre známe, osvedčené hnojivá s kontrolovaným uvoľňovaním živín. Spravidla sa aplikujú raz za vegetačné
obdobie. Aplikácia je jednoduchá, bez potreby drahého príslušenstva. Jeho použitie je bezpečné, nakoľko nedochádza k popáleniu
rastlín ani nezasoľuje pôdu. Uvoľňovanie živín je priamo závislé od teploty a tak je prispôsobené aktuálnym potrebám rastliny.
Použitím Osmocote znížite dávku hnojiva, preto je hospodárne a účinné. Živiny sú prítomné v ľahko prijateľnej forme, vďaka čomu
je rast intenzívny, rastliny sú zdravé, porasty sú rovnomerné. Rovnomerne prisúva živiny podľa nárokov rastliny a dĺžky pestovania
kultúry. 

Hnojiva osmocote jsou dobře známá, osvědčená hnojiva s kontrolovaným uvolňováním živin. Zpravidla se aplikují jednou za
vegetační období. Aplikace je jednoduchá, bez nutnosti drahého příslušenství. Jeho použití je bezpečné, jelikož nedochází 
k popálení rostlin ani nezasoluje půdu. Uvolňování živin je přímo závislé na teplotě, a tak je přizpůsobeno aktuálním potřebám
rostliny. Použitím Osmocote snížíte dávku hnojiva, proto je hospodárné a účinné. Živiny jsou přítomny ve snadno přijatelné formě,
díky čemuž je růst intenzivní, rostliny jsou zdravé, porosty jsou rovnoměrné. Rovnoměrně přísuvu živiny podle nároků rostliny 
a délky pěstování kultury.

GranULovanÉ HnoJIvÁ S PoSTUPnÝM UvoľnovaníM -  GranULovanÁ HnoJIva S PoSTUPnÝM UvoLňovÁníM

C-H 16. Na objednávku -  Na objednávku Novinka - Novinka Špeciálna preprava - Speciální přeprava

C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 



HnoJIvÁ 
HnoJIva 
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C-H. HnoJIvÁ - HnoJIva 

interný kód
interní kód

balenie
balení

dodávateľský kód
dodavatelský kód ks/paleta - ks/paleta

303323_5 5 kg 350
303323_20 20 kg 120

303323_40 40 kg 48

Zloženie - Složení:
Kravský hnoj, sphagnová rašelina - Kravský hnůj, sphagnová rašelina

Použitie - Použití:
Organické hnojivo sa používa ako prímes k zemine pri pestovaní, vysádzaní stromov, kríkov, viniča, trávnika, okrasných kríkov  a stro-
mov. Pri pestovaní rastlín sa používa ako organický pôdny kondicionér - primiešajte do pôdy 5-10 l/m2 pôdy.
Organické hnojivo se používá jako příměs k zemině při pěstování, vysazování stromů, keřů, révy vinné, trávníku, okrasných keřů 
a stromů. Při pěstování rostlin se používá jako organický půdní kondicionér - přimíchejte do půdy 5-10 l/m2 půdy.

Popis - Popis:
Kompostovaný hnoj sa používa na organické hnojenie v záhrade, na poli pri pestovaní zeleniny, v sadoch, pri zakladaní nového 
a ošetrovaní existujúceho trávnika.  
Kompostovaný hnůj se používá na organické hnojení v zahradě, na poli při pěstování zeleniny, v sadech, při zakládání nového 
a ošetřování stávajícího trávníku.

FLorIMo KravSKÝ HnoJ KoMPoSTovanÝ 
FLorIMo KravSKÝ HnůJ KoMPoSTovanÝ
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