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FertiStaR 
 
 
FertiStaR je koncentrované dusíkaté hnojivo s inhibitorem ureázy NBTP, které je určené k základnímu 
hnojení před setím nebo výsadbou a k přihnojování během vegetace. Pro základní hnojení se aplikuje 
na povrch půdy a následně se do ní lehce zapraví. Inhibitor ureázy NBTP stabilizuje močovinu, 
zpomaluje její rozklad a omezuje ztráty dusíku po její aplikaci na půdu únikem amoniaku. 
 

Výhody a účinky FertiStaR: 

- Obsahuje 46 % dusíku 

- Zabraňuje předčasným ztrátám dusíku 

- Dusík zůstává v půdě dlouhodobě, plodina má ideální dostupnost dusíku po celou dobu růstu 

- Podporuje produktivitu v pozdějších fázích vegetačního období 

- Odstraňuje nepředvídatelnou proměnnost výsledků použití dusíku 

- Umožňuje hnojení kdykoli bez ohledu na to, zda jsou podmínky ideální 

- Zajišťuje optimální výnosy plodin 

Způsob použití: 

Při základním hnojení Fertistarem aplikujte rovnoměrným rozhozem na povrch půdy a zapravte lehce 

pod povrch. Přihnojování během vegetace provádějte formou postřiku (doporučená koncentrace 0,5 

% až 1 %) nebo rozhozem na suchý porost. Důkladně zalijte, aby granule hnojiva nezůstaly na 

rostlinách. Aplikujte cca 1x za měsíc. 

TIP pro kompostování: FertiStaR rozpusťte ve vodě a nalijte do kompostu (2 – 3 kg/m3 kompostované 

hmoty). Je-li kompost dostatečně mokrý, aplikujte hnojivo rozhozem mezi složky kompostu. Kompost 

udržujeme vlhký a kyprý. 

 

 

 

 

HNOJIVO ES 
Označení typu: Typ hnojiva: A. 1. 9. Dusíkaté hnojivo (Močovina) s inhibitorem ureázy NBPT (F. 2. 4) 

Deklarovaný obsah: 
Celkový dusík jako N ve formě močovinové v % min:  46,0 
Obsah biuretu v % max.         1,0  
 

Čistá hmotnost:  2,5 kg, 5 kg, 20 kg, volně ložené 
 

Výrobce: (ve smyslu ES 2003/2003): FERTISTAV CZ a.s., T.G.Masaryka 971, 289 03 Městec Králové 
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Doporučené dávkování (v g na 10 m2 plochy): 

Zelenina košťáloviny 200 - 300 

 brambory 150 - 400 

 kořenová a listová zelenina 100 - 150 

 plodová zelenina 160 - 200 

 cibulová zelenina 180 - 230 

Ovoce a ovocné stromy jádroviny 150 - 220 

 peckoviny 100 - 180 

 keřové a drobné ovoce 50 - 160 

 jahody 50 - 160 

 

Upozornění: Uvedené dávky jsou orientační, při konkrétním stanovení dávky vycházejte z půdní 

zásoby živin a aktuální potřeby rostlin. 

 

Skladování: 

Hnojivo skladujte na suchých místech, v neporušených původních obalech, odděleně od ostatních 

hnojiv, potravin, krmiv. Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. 

Nespotřebované balení opět pečlivě uzavřete. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při 

používání. Nevdechujte prach z produktu. 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. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 

Likvidace obalů: 

Vyprázdněné, důkladně vypláchnuté obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru k recyklaci. 

Původ hnojiva: FERTISTAV CZ a.s., T.G.Masaryka 971, 289 03 Městec Králové 


