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HORTYFLOR® 

Organické hnojivo 

Výrobce: Fomet, Via Vialarga 25, 37050 S. Pietro di Morubio (Vr) Itálie 

Dovozce/dodavatel: RWA Czechia s.r.o., č. p. 1182, 273 51 Unhošť 

Číslo vzájemného uznání: V870 

Složení: 

SMĚS HOVĚZÍHO A DRŮBEŽÍHO HNOJE 100% 

 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 
Parametry:  Hodnota: 

Celkový organický dusík (N)   3-4 % 
Celkový fosfor (P2O5)   3-4 % 
Celkový draslík (K2O)   3-4 % 
Organický uhlík (C) biologického původu   22-26 % 
Organické látky  38-45 % 
pH   6-7 
 
Obsah rizikových prvků – splňuje zákonem stanovené limity v ČR 
 
Rozsah a způsob použití: 

HORTYFLOR® je hnojivo určené speciálně pro zeleninu, ovoce a květiny 

BIOLOGICKY AKTIVNÍ 

• Výrobek vzniklý fermentací vybraného hnoje (hovězího a drůbežího) po dobu 8/10 měsíců. 

• Výrobek neprošel žádným umělým procesem sušení (za použití horkého vzduchu nebo pece). 

• Nejlepších výsledků se dosáhne rozptýlením hnojiva bezprostředně před konečným 
zpracováním (ve fázi před setím nebo před výsadbou), zapravením do půd. Zejména na poli 
musí být aplikován do hloubky minimálně 2 cm a maximálně 15 cm; při použití v kultivaci 
stromů musí být aplikován do vzdálenosti 18/20 cm od kmene a do hloubky 10/15 cm. 

• Pokud se hnojení provádí na travnatých plochách (přírodní trávníky nebo dosévání mezi 
jednotlivými řádky), musí být výrobek rovnoměrně rozhozen na povrchu; následné posečení 
trávy může pomoci urychlit proces uvolňování hnojiva. 

• Může být také nanesen na strniště po sklizni na rostlinné zbytky (sláma, kukuřičná stébla) před 
jejich zapravením, aby se usnadnil jejich rozklad a podpořila se mikrobiologická aktivita v půdě. 

 
ZAHRADNICTVÍ/POLNÍ PĚSTOVÁNÍ 
Hloubka: min. 2 cm, max. 15 cm 
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STROMOVÉ KULTIVACE 
Vzdálenost od kmene: 18 až 20 cm  
Hloubka: min. 10 cm, max. 15 cm 
 

Dávkovaní: 

Plodina:      

Pšenice/Ječmen/Ostatní obiloviny   1.000 - 1.500 kg/ha 
Oves/Rýže   1.000 - 1.500 kg/ha 
Kukuřice   1.500 - 2.000 kg/ha 
Sójové boby   1.000 - 1.500 kg/ha 
Řepa   1.500 - 2.000 kg/ha 
Aromatické a lékařské byliny   1.000 - 1.500 kg/ha 
Zelené pícniny/Léčivé byliny   1.000 - 1.500 kg/ha 
Zahradnické/Polní využití   2.000 - 2.500 kg/ha 
Jahody   2.000 - 2.500 kg/ha 
Artyčoky   1.800 - 2.000 kg/ha 
Květiny   2.000 - 2.500 kg/ha 
Líska   1.000 - 1.500 kg/ha 
 
Ovocné sady (mladé rostliny) po 1. roce    0,5 kg na rostlinu 
Ovocné sady (rostliny v produkci)   2 - 3 kg na rostlinu 
Vinohrady (mladé rostliny) po 1. roce    1,0 - 1,5 kg na rostlinu 
Zelené trávníky/Parky max.   250 g / m2 
Golfové trávníky/Sportovní hřiště max.   250 g / m2  
 
PŘÍKLADY DÁVKOVÁNÍ 

Základní hnojení:  
0,250 kg na m2, ekvivalent ke 2.500 kg na hektar  

hnojení pro obnovení živin 
1000 kg - 1200 kg na hektar – po sklizni plodin 

Udržovací hnojení: 
0,150 kg na m2, ekvivalent k 1.500 kg na hektar 

Výše uvedené dávky jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na klimatických vlastnostech 
jednotlivých oblastí (úrodnost: fyzická a biologická; srážky a teplota). Dávky by měly být zahrnuty 
do celkového plánu hnojení. 
 
Výrobek by neměl přijít do styku s kořeny rostlin. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. 
 
Hnojivo je nutné do 48 hodin zapravit do půdy. 
 
Neaplikovat na části rostlin, které jsou určené ke konzumaci.  
 
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Během 
použití/aplikace nejezte, nepijte a nekuřte. Během práce s tímto produktem dbejte na platná 
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všeobecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyhýbejte se kontaktu tohoto produktu s 
očima, s ústy a s poraněními. V případě infekce, alergie anebo podezření z nich práci okamžitě 
přerušte. Používejte ochranné pracovní prostředky: ochranný oděv, ochranná čepice, ochranné 
rukavice, ochranné brýle, ochranná obuv.      
 
Postup při první pomoci: Po poskytnutí první pomoci (viz. Všeobecná pravidla poskytování první 
pomoci)je třeba vyhledat lékařskou pomoc.   
 
Podmínky skladování: 
Skladujte na suchém, chladném, krytém místě. Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv pro 
zvířata. 
 
Velikost balení:_kg, Big Bag, volně ložené. 
 
Doba použitelnosti: v originálních uzavřených obalech 2 roky 
 
Datum výroby, číslo výrobní šarže: uvedeno samostatně na každém obalu 
Číslo povolení: ABP1029UFERT2 vydané výrobci v Itálii 
 
Analytické údaje uvedené na obalu se řídí pokyny platného nařízení. Společnost FOMET si vyhrazuje 
právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. // Obal řádně zlikvidujte. 

 
Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/848. 

 


