
ES hnojivo

Fertigofol Ultra 

Složení:
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Koncentrace % 8,9 2,7 7,2 0,11 0,11 0,04 0,017 0,02 0,04 0,004 0,03

Obsah živin g/l 107 32,9 86,3 1,31 1,28 0,5 0,14 0,25 0,50 0,05 0,40

Působení hnojiva:
Dusík, fosfor, draslík, hořčík a další prvky jsou nezbytné pro dobrý růst a vývin rostliny. 
Podíl každého prvku je specificky navržen pro potřeby rostlin.
Stopové prvky se nacházejí v rovnováze, jsou ve formě syntetického chelátu, který zvyšuje 
úroveň absorpce a rostlina je velmi dobře přijímá. 
FERTIGOFOL Ultra zlepšuje nutriční stav plodiny. Používá se jako aplikace na list. Aktivuje 
metabolismus v každé rostlinné buňce a je aktivátorem fotosyntézy. 
FERTIGOFOL Ultra je polyvalentní produkt, který je vhodný pro řadu plodin, je speciálně 
přizpůsobený výživě, stimulaci a růstu rostlin.

Balení Hustota

10 l kanystr

1,19600l IBC 
kontejner

Aplikace

foliárně

Efekt kvalitního 
zabudování 
mikroprvků

EDTA
chelated

Elicitor 
efect

MgO

N P K B MoZnCu Mn Fe

SO3

Doporučení:

Plodiny Dávka Aplikační okno 

Obilniny

3 l/ha 
min 100 l 
vody/ha

1. aplikace od prodlužování stébla do zduření pochvy praporcového listu, 2. aplikace od objevení se praporcového listu

Luskoviny 1.  aplikace při výšce porostu 5–10 cm, na začátku kvetení (ve fázi plochých lusků) 

Brambory 3–4 aplikace od začátku tvorby hlíz a pak každých 14 dní

Kukuřice 1–2 aplikace od 4–6 listů a 10–15 dnů později pokud je třeba

Řepka, slunečnice, mák, cukrovka 1–2 aplikace – v případě stresu po vzejití, pak pokud je třeba na plně vyvinuté listy

Zelenina 2 aplikace, každých 10–15 dní od zvětšování plodů

Vinná réva 2–3 aplikace od stadia oddělování svazků květů, začátkem kvetení a před uzavíráním hroznů, pak každých 10–14 dní pokud je potřeba

Jádroviny 4 aplikace od opadu okvětních lístků pak každých 14 dní

NUTRIČNÍ AKTIVÁTOR
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