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KRYSTALICKÉ HNOJIVO Extra Jahody a jiné drobné ovoc e 

 
Krystalické hnojivo Extra Jahody a jiné drobné ovoce je krystalické hnojivo ve speciální struktuře 
krystalů pro dobrou kondici, bohaté kvetení a tvorbu plodů jahodníku a jiného drobného ovoce 
(maliník, angrešt, rybíz, réva vinná, ostružiník, kiwi). 
Jedná se o hnojivo NPK 15+15+25 s mikroprvky (bór, měď, železo, mangan, molybden a zinek). 
Uvedené mikroprvky jsou v hnojivu ve formě, která je pro rostliny velmi dobře přijatelná. Vysoký 
obsah draslíku přispívá k dobré kvalitě a velikosti plodů jahodníku                     a jiného drobného 
ovoce. Speciální struktura krystalů zajišťuje velmi rychlou a dobrou rozpustnost, tj. po rychlém 
rozpuštění je výsledný roztok  bez  nerozpustných zbytků, zákalu a pěny.  
 
HNOJIVO ES 
Typ: B.1.1, hnojivo NPK 15+15+25 s bórem (B), mědí (Cu), železem (Fe), manganem (Mn), 
molybdenem (Mo) a zinkem (Zn), směsné hnojivo. 
 
OBSAH 
Celkový dusík jako N v %    15,0 

Dusičnanový dusík jako N v %     7,2 
Amonný dusík jako N v %     3,0 
Močovinový dusík jako N %     4,8 

Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v %  15,0 
Draslík vodorozpustný jako K2O v %   25,0 
Bór (B) rozpustný ve vodě v %    0,01 
Měď (Cu) v chelátu s EDTA v %   0,003 
Železo (Fe) v chelátu s DTPA v %   0,10 
Mangan (Mn) v chelátu s EDTA v %   0,01 
Molybden (Mo) rozpustný ve vodě v %   0,001 
Zinek (Zn) v chelátu s EDTA v %   0,003 
 
Hmostnost: 400 g 
Výrobce: EKOPLON SA, 28-225 Szydłów, Grabki Duże 82, Polsko 
Balí a dodává pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov 
 
Doporučené dávkovaní 
Krystalické hnojivo Extra Jahody a jiné  drobné ovoce je určeno ke hnojení formou zálivky 
v koncentraci 10 g hnojiva (1 přiložená 10 ml odměrka odpovídá 10 g hnojiva) na 10 l vody. Dané 
množství hnojiva se vsype do určeného množství vody a vše se důkladně zamíchá. Zálivku provádíme 
ideálně na mírně vlhký substrát.  
 
Doporučení pro pěstované rostliny 
Jahodník - hnojivou zálivku provádíme 1x týdně od začátku tvorby poupat 
Ostatní drobné ovoce (maliník, angrešt, rybíz, réva vinná, ostružiník, kiwi ) - hnojivou zálivku 
provádíme 1x týdně od začátku tvorby poupat 
 
Hnojivo není vhodné pro borůvky, které jsou kyselomilnou rostlinou, a vyžadují jiný typ hnojiva. 
 
POMÍNKY SKLADOVÁNÍ 
Výrobek je nutné skladovat na suchých místech, v původních obalech. Uchovávejte mimo dosah dětí a 
odděleně od potravin, nápojů a krmiv. 
POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě 
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým 
množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 
obličejový štít. 
 
 



 

LIKVIDACE OBAL Ů 
Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. 
 
Datum výroby, číslo šarže: uvedeny na obalu 
Hnojivo se dodává balené. 
 
 
 
 
 


