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SUPERGUANOXY® 

Organominerální hnojivo 

Výrobce: Fomet, Via Vialarga 25,1 37050 S. Pietro di Morubio (Vr) Itálie 

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

Číslo vzájemného uznání: V867 

Složení: 

SMĚS HOVĚZÍHO A DRŮBEŽÍHO HNOJE 20-30 % 

KOSTNÍ MOUČKA  10-20 % 

PŘÍRODNÍ FOSFÁT  20-30 % 

SÍRAN DRASELNÝ  5-10 % 

KIESERIT  5-10 % 

 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 
Parametry: Hodnota: 

Celkový organický dusík (N)  4 % 
Celkový fosfor (P2O5)  10 % 
Draslík rozpustný ve vodě (K2O)  5 % 
Hořčík rozpustný ve vodě (MgO) 2 % 
Síra rozpustná ve vodě (SO3)  5 % 
Organický uhlík (C) biologického původu  15 % 
Stabilní organická hmota  30 % 
Hodnota pH  7-8 
Obsah rizikových prvků – splňuje zákonem stanovené limity v ČR 
 

Rozsah a způsob použití: 

SUPERGUANOXY® je hnojivo, které obsahuje hlavní výživové prvky nezbytné pro pěstování rostlin. 

Jeho výrobní proces nezahrnuje žádný druh tepelného sušení (použití pecí nebo horkého vzduchu) a 
zahrnuje míchání organických a minerálních matric. Tento proces je výsledkem přesného namíchání 
a následnou reakcí mezi jednotlivými složkami bez použití konzervačních látek nebo pojiv. 

Různé formy organického dusíku, které se uvolňují z hnoje a bílkovinné moučky, umožňují postupné 
a progresivní uvolňování výživových prvků. 

Tyto procesy umožňují uvolňování živin v souladu s požadavky plodin v různých fenologických fázích. 
Díky zvýšenému obsahu fosforu je SUPERGUANOXY® vhodný zejména pro všechny fáze před 
výsadbou (u extenzivních plodin) nebo před přesazením (u zahradních plodin). 

Obsah draslíku, který pochází výhradně ze síranů, obsahuje hořečnaté soli, které jsou zcela 
rozpustné, takže je SUPERGUANOXY® obzvláště vhodný pro všechny plodiny, které vyžadují 
odpovídající rovnováhu mezi draslíkem a hořčíkem. 

Hnojivo obsahuje vedlejší produkty živočišného původu zpracovaných podle nařízení ES č. 1069/2009. 
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Další zásady při používání:  
 
Použití na orné půdě, ke které nemají přístup hospodářská zvířata, je při zapravení do půdy bez dalších 
omezení.  
 
Použití na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata (pastviny, louky se sklizní produkce ke 
krmení hospodářských zvířat, porosty na orné půdě určené ke krmení hospodářských zvířat a 
podobně) podléhá oznámení ÚKZÚZ.  
 
Po uplynutí nejméně 21 dní od posledního data použití lze využít půdu k pastvě nebo použít rostlinný 
porost ke krmení hospodářských zvířat pouze se souhlasem ÚKZÚZ.  
 
ÚKZÚZ může období zákazu pastvy nebo použití produkce ke krmení stanovené v bodě 3 (21 dní) 
prodloužit z důvodu zdraví lidí a zvířat.  
 
V případě, že bylo hnojivo použito na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata nebo se sklizní 
produkce ke krmení, je nutné do evidence použitých hnojiv zaznamenat údaj o množství použitého 
hnojiva, datu a místě použití, a navíc je požadováno zaznamenání data od kdy byla ÚKZÚZ povolena 
pastva hospodářských zvířat nebo sklizeň produkce ke krmení. 
 
ZAHRADNICTVÍ/POLNÍ PĚSTOVÁNÍ 
Hloubka: min. 2 cm, max. 15 cm 
 
DŘEVINY 
Vzdálenost od kmene: 18 až 20 cm  
Hloubka: min. 10 cm, max. 15 cm 
 

Použití:  

Plodina:         

Třešně/Broskve/Stolní hrozny  600 - 700 kg/ha 
Mandle  700 - 800 kg/ha 
Jablka/Hrušky/Švestky/Vinná réva/Meruňky  500 - 600 kg/ha 
Fazole/Vlčí bob/Ředkvičky  500 - 600 kg/ha 
Hlávkový salát/Špenát/Bílá řepa/Bazalka   800 – 1.000 kg/ha 
Květák/Hlávkové zelí  600 - 700 kg/ha 
Hlávková kapusta  800 – 1.000 kg/ha 
Čekanka/Cibule/Česnek  800 – 1.000 kg/ha 
Salát/Lilek  1.200 – 1.300 kg/ha 
Fenykl/Mrkev  600 - 700 kg/ha 
Ředkev  1000 – 1.100 kg/ha 
Vodní meloun/Meloun  800 - 900 kg/ha 
Brambory/Paprika  1.100 – 1.200 kg/ha 
Cuketa  1.400 – 1.500 kg/ha 
Jahody/Okurka  800 - 900 kg/ha 
Vojtěška/Ječmen/Žito/Sója/Fazole/Pšenice tvrdá/Slunečnice   600 - 700 kg/ha 
Pšenice  900 – 1.000 kg/ha 
Rýže/Čirok  800 – 1.000 kg/ha 
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Mangold  600 - 700 kg/ha 
Kukuřice  900 – 1.000 kg/ha 

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. 
 
Přípravek by neměl přijít do styku s kořeny rostlin. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. 
 
Hnojivo je nutné do 48 hodin zapravit do půdy. 
 
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 
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 - ABP1029UFERT3 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. 


