
Hodnoty nás spojují

Organická 
HNOJIVA

HORTYFLOR®
PELETY
SPECIÁLNĚ PRO ZAHRADNÍ 
ZELENINU-OVOCE-KVĚTINY
BIOLOGICKY AKTIVNÍ

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:

BIOLOGICKY AKTIVNÍ

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

• Výrobek neprošel žádným umělým pro-
cesem sušení (za použití horkého vzduchu 
nebo pece).

• Nejlepších výsledků se dosáhne rozptýle-
ním hnojiva bezprostředně před konečným 
zpracováním (ve fázi před setím nebo před 
výsadbou), zapravením do půd. Zejména na 
poli musí být aplikován do hloubky minimál-
ně 2 cm a maximálně 15 cm.

BIO
100%

 

FERMENTACE

BALENÍ: 

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Pytel 5 kg / 360 ks v kartonové krabici
Big Bag 500 kg
Volně loženo

HUMUS VITA®
STALLATICO SUPER
PLNĚ ZVLHČENÉ HNOJIVO, 
BIOLOGICKY AKTIVNÍ KOMPOST

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:

BIOLOGICKY AKTIVNÍ KOMPOST

• 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 mini-
 málně 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.

BIO
100%

FERMENTACE

BALENÍ: 

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Big Bag 500 kg
Volně loženo



CALCIORGANICO®
KOREKCE - DEFEKAČNÍ VÁPNO ZAMĚŘENÉ NA 
KOREKCI KYSELÝCH NEBO NA SODÍK BOHATÝCH 
PŮD NÁCHYLNÝCH K VÁPNĚNÍ

CALCIORGANICO® / Features:

• Physical state: homogeneous cylinder-shaped pellet with a medium diameter of 3 - 4 mm and a medium lenght 
of 5 - 7 mm.

• The organic composition is made of Humus, which is directly active in the soil and derives exclusively from the 
mixture and humification of selected manure (cattle and avicultural manure) that underwent a process of 
Fermentation-Humification for nine months;

• The product does not undergo processes of artificial essication (through ovens or hot air);

• The mineral calcareous component added results finely grinded and has a “rapid effect” if mixed with the soil; 
it is finalized to the balance and aims to the neutrality of acid conditions of pH.

CALCIORGANICO® / as a correction:
Usage as a correction in acid soil
As known, a soil with an acid pH represents an agronomical issue for the 
following reasons:
• low or absent microorganism activity in biological processes of the soil and of 

the crop (for example radical growth)
• it determines a poor decomposition of the organic substance if crop residuals 

are buried
• strong Phosphorus insolubility with inability of absorption performed by the 

roots
• the H+ ion replaces the K+ ion in the colloids, determining a leaching of 

Potassium
• general condition of difficulty for the maintenance of a good structure in the 

soil, when the environment is not suitable for a good rooting in the plants.

Usage on Sodium-rich saline soils 
CALCIORGANICO® can also be used for soils that have an elevated rate of 
salinity, in particular the ones rich in Sodium. As it is known, Calcium given to the 
ground acts as an “exchange” effect, replacing and freeing colloids from the 
Sodium ion, that is in this way pushed away. The action of improvement on soil 
fertility and on its structure is completed with the organic substance that comes 
from humified manure.

0% 100%

Organic matrix obtained from a 
mixture of humified manures (cat-
tle manure, poultry manure) Calcium carbonate

Basic pH soil= 
8-8,5

Acid pH soil=
5-5,5

CALCIORGANICO®

A
LL

OWED IN ORGANIC
 FARMING

BIO

CORRECTION- DEFECATION LIME AIMED TO 
THE CORRECTION OF ACID OR SODIUM-RICH 
SOILS, PRONE TO LIMING

PACKAGING BAG kg 25 on kg 1500 pallet
BIG BAG kg 500
BULK

Složení:
Směs hovězího a drůbežího hnoje  40-60 %
Uhličitan vápenatý  40-60 %

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Parametry:  Hodnota:
Vápník (CaCO3)  60 %
Celkový organický dusík (N)  1-1,5 %
Organický uhlík (C) biologického původu  12-14 %
Zvlhčené organické látky 20-22 %
pH  8-8,5

Hořčík (MgO)  7 %
Fosfor (P2O5)  0,5-1 %
Draslík (K2O)  0,5 %
Stupeň humifi kace (DH)  22-24 %
Humifi kační poměr (HR)  12-14 %

Rozsah a způsob použití:

• Organické složení je tvořeno výhradně ze 
 směsi vybraných hnojiv (hovězího a chlév-
 ského hnoje), která prošla devítiměsíčním 
 procesem fermentace.

• Výrobek neprochází procesem umělého 
 sušení (v peci nebo horkým vzduchem).

• Přidaná minerální vápenatá složka je jemně 
 mletá a má "rychlý účinek", pokud je smí-
 chána s půdou; cílí na neutralizaci kyselých 
 podmínek pH.

Půda s kyselým pH představuje agronomic-
ký problém, a to z následujících důvodů:

• nízká nebo chybějící aktivita mikroorganismů 
 v biologických procesech v půdě a v plodinách 
 (např. růst radikálů)

• špatný rozklad organických látek, pokud jsou 
 zbytky plodin zapraveny.

BIO

BALENÍ: 

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Big Bag 500 kg
Bulk

SUPERGUANOXY®
ORGANOMINERÁLNÍ HNOJIVO
(4.10.5s+2MgO+5SO3+15C)

SUPERGUANOXY® / Features:

Is a unique formulation that contains all of the main nutritional elements necessary for cultivation. 

Its production DOES NOT INVOLVE any kind of heat drying (the use of ovens or blasts of hot air) and involves the 
blending of organic and mineral matrixes. This process is the fruit of an accurate blend and subsequent reaction 
between the various components without the use of preservatives or binding agents.

The different forms of Organic Nitrogen, which are released by the manure and the proteinic meals allow for a 
gradual and progressive release of the nutritional element (mineralisation), in particular:

•  The manure component is released rapidly, thus satisfying the initial requirements of the crop.

• The proteinic meal component on the other hand is released slowly, following the plant through the remainder 
of the vegetative cycle.

These processes therefore allow for the release of the nutritional elements to coincide with the requirements of 
the crop during its various phenological phases.

Its elevated phosphorous content makes SUPERGUANOXY® particularly suitable product for all of the pre-seeding 
phases (for extensive crops) and/or pre-transplant phases (for market garden crops).

The potassium content, which is exclusively from sulphate, contains magnesium salts, which are entirely soluble, 
thus making SUPERGUANOXY® particularly suitable for all crops that necessitate an adequate balance between 
potassium and magnesium.

Organic nitrogen (N) 4%

Total phosphorus pentoxide (P2O5) 10%

Total water soluble potassium oxide (K2O) 5 %

Water soluble magnesium oxide (MgO) 2%

Water soluble sulphur trioxide (SO3) 5%

Organic carbon of biological origin (C) 15%

Humified organic substance 30%

pH 7-8

AVERAGE CONTENT ON THE SUBSTANCE AS SUCH
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Organic matrix from 
humified mixture of 
manure
(bovine and poultry 
manure)

Protein 
meals

Natural phosphate

Potassium 
sulphate

Magnesium 
sulphate

0% 100%

SUPERGUANOXY®
LINEA DUNG

(4.10.5s+2MgO+5SO3+15C)

PACKAGING BAG kg 25 on kg 1500 pallet
BIG BAGS kg 500 
BULK

BIO

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 %
pH  7-8
Obsah rizikových prvků – splňuje zákonem stanovené limity v ČR

Rozsah a způsob použití:

Jedná se o jedinečné složení , které obsahuje 
všechny hlavní výživové prvky nezbytné pro 
pěstování. 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 slož-
kami bez použití konzervačních látek nebo 
pojiv. Různé formy organického dusíku, kte-
ré se uvolňují z hnoje a bílkovinné moučky, 
umožňují postupné a progresivní uvolňování  
nutričního prvku (mineralizace), zejména:

• Složka hnoje se uvolňuje rychle, aby 
 pokryla počáteční požadavky plodin.

• Složka bílkovinného šrotu se naopak 
 uvolňuje pomalu, podle potřeb rostliny 
 po zbytek vegetačního cyklu.

BALENÍ: 

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Big Bag 500 kg
Volně loženo



BALENÍ: 

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Big Bag 500 kg
Bulk

AZOCOR® 105
PELETY 
DIFERENCOVANÝ A DLOUHODOBĚ 
UVOLŇOVANÝ DUSÍK

BIO

Složení:
Bílkoviny rostlinného původu  30-40 %
Proteinová moučka  40-60 %
Směs rohoviny a paznehtů  10-20 %

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Parametry:  Hodnota:
Celkový organický dusík (N)  10,5 – 11 %
Celkový fosfor (P2O5)  1,5 %
Celkový draslík (K2O)  1,5 %
Organický uhlík (C) biologického původu  42 %
Unifi kované organické látky  68 %
pH  6 – 7
Obsah rizikových prvků – splňuje zákonem stanovené limity v ČR

Rozsah a způsob použití:

AZOCOR® 105, uvolňuje dusík postupně:
Počáteční uvolňování dusíku pochází z olejnino-
vých koláčů bílkovinného, rostlinného původu, 
aby se uspokojily počáteční potřeby vegetačního 
cyklu plodiny. Vzhledem k tomu můžeme potvr-
dit, že tato matrice neobsahuje žádné geneticky 
modifi kované organismy.
Výživa probíhá s pomalým účinkem v důsled-
ku přítomnosti enterálně obalených bílkovin, 
které vyžadují delší mikrobiální vazbu. Poté se 
aktivuje poslední ze třech složek, směs rohoviny 
a kopyta, která obsahuje entericky potažené 
bílkoviny se složitější strukturou a delšími časy 
přenosu. Hloubkové ztráty v důsledku prosako-
vání se sníží na minimum a sníží se též povrcho-
vé ztráty v důsledku vymývání produktu, čímž se 
zajistí úspora a pozitivní vliv na podzemní vrstvy 
vody. Pozitivní vliv na životnost mikrobů v půdě 
je skrze složky živočišného původu a rostlinného 
původu. (olejninové koláče), které dodávají pod 
povrch širší rozsah mikroorganismů.

TIGER®
LINEA DUNG
ORGANOMINERÁLNÍ HNOJIVO    
(3.6.12s+2MgO+14SO3+10C)

Složení:
Směs hovězího a drůbežího hnoje  20-30 %
Kostní moučka 20-30 %
Přírodní fosfát  10-20 %
Síran draselný  20-30 %
Kieserit 5-10 %

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Parametry:  Hodnota:
Celkový organický dusík (N)  3 %
Celkový fosfor (P2O5)  6 %
Draslík rozpustný ve vodě (K2O)  12 %
Hořčík rozpustný ve vodě (MgO)  2 %
Síra rozpustná ve vodě (SO3)  14 %
Organický uhlík (C) biologického původu  10 %
Humifi kovaná organická látka   20 %
pH  7-8
Obsah rizikových prvků – splňuje zákonem stanovené limity v ČR

Rozsah a způsob použití:

• “SMĚS HUMUSOVÝCH HNOJIV” 
 pocházejících z podestýlky zootechnických 
 chovů a sestávajících ze sena a různých druhů 
 zeleniny. Tyto se fermentují po dobu přibližně 
 8 až 10 měsíců, což umožňuje úplné vyzrání 
 produktu a tvorbu složitých organických 
 molekul.

• Dusíkem obohacené organické "Rostlinné 
 koláče". Ty se skládají z bílkovinných složek 
 zbytků po extrakci půdy ze semen sóji a 
 kukuřice.

• Jednoduché fosforečné minerální hnojivo 
 " PŘÍRODNÍ MĚKKÝ FOSFÁT ", přírodní 
 produkt velmi bohatý na fosfor, vápník 
 a mikroprvky, který je rozemletý, čímž se 
 zvyšuje reakční plocha s koloidními složkami 
 půdy a zejména s organickými látkami.

BIO
NPK ORGANO-

MINERÁLNÍ HNOJIVO

OBSAHUJÍCÍ 
HOŘČÍK A SÍRU

TIGER® / Features:

TIGER® is the product of a valuable selection of fertilizers:

• “BLEND OF HUMIFIED MANURES” deriving from litters of zootechnical breeding grounds consisting of hay and 
various vegetables. They are then fermented for a period of approximately 8 - 10 months, allowing for the 
complete maturation of the product and the formation of complex organic molecules.

• Nitrogen enriched organic “VEGETABLE OIL CAKES”. These consist of the protein components of the residue left 
over after the extraction of soil from soya and corn seeds.

• Simple phosphate mineral fertilizer “NATURAL SOFT PHOSPHATE”, a natural product that is very rich in phosphorous, 
calcium and micro-elements, which is ground, thus increasing the reaction surface with the colloidal components 
of the soil and with the organic substance in particular.

• Simple potassium mineral fertilizer “POTASSIUM SULPHATE CONTAINING MAGNESIUM SALT”; this is the most 
important potassium matrix due to the presence of sulphur and magnesium.

• Simple potassium mineral fertilizer “POTASSIUM SULPHATE”; which is obtained by means of a physical extraction 
process and is therefore suitable for use in Organic Farming.

TREE CROPS
Distance from the trunk: 18/20 cm
Depth MIN 10 cm, MAX 15 cm

HORTICULTURE/INDUSTRIAL CULTIVATION 
Depth MIN 2 cm, MAX 15 cm

CORRECT USAGE

Organic matrix from 
humified mixture of 
manure
(bovine and poultry 
manure)

Protein 
meals

Natural 
phosphate Potassium sulphate

Magnesium 
sulphate
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0% 100%

TIGER®
LINEA DUNG

(3.6.12s+2MgO+14SO3+10C)

NPK ORGANO-MINERAL FERTILIZER
CONTAINING MAGNESIUM 

AND SULPHUR
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PACKAGING BAG kg 25 on kg 1500 pallet
BIG BAGS kg 500 
BULK

BALENÍ: 

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Big Bag 500 kg
Volně loženo

BALENÍ: 

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Big Bag 500 kg
Volně loženo

BALENÍ: 

Pytel 25 kg / 1500 kg na paletě
Big Bag 500 kg
Volně loženo



OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

1 Lucie Wollnerová  607 050 312 lucie.wollnerova@rwa-sro.cz

2 Tomáš Kníže  602 298 978 tomas.knize@rwa-sro.cz

3 Pavel Novák  603 151 300 pavel.novak@rwa-sro.cz

4 Olga Rathouská, DiS.  602 546 434 olga.rathouska@rwa-sro.cz

5 Lubica Šoltésová  601 128 842 lubica.soltesova@rwa-sro.cz

6 Ing. Michal Pokorný  734 642 964 michal.pokorny@rwa-sro.cz

7 Ing. Radek Havlíček  737 273 549 radek.havlicek@rwa-sro.cz

8 Zdeněk Šonský  601 128 843 zdenek.sonsky@rwa-sro.cz

9 Ing. Martin Olišar  720 022 416 martin.olisar@rwa-sro.cz

10 Radim Venhoda  725 422 816 radim.venhoda@rwa-sro.cz

Silo Žamberk

ČSO Chotiměř

Centrála Unhošť-Fialka

Silo Noutonice
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RWA Czechia s.r.o.
č.p. 1182, 273 51 Unhošť

Česká republika

www.rwa-sro.cz

AMINOSPRINT® N8
ORGANICKÉ HNOJIVO PRO KAPKOVÉ ZÁVLAHY 
A PRO VŠECHNY TYPY PĚSTOVÁNÍ

PACKAGING BOTTLE kg 1 KEG kg 250
TANK kg 12 CUBITAINER kg 1250
TANK kg 25

100%
WATER

SOLUBLE

ROOT APPLICATION

TOTAL
AMINO ACIDS

49,90%
A
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• AMINOSPRINT® N8 is a liquid fertilizer with an exclusively organic nature. It is recommended both as a nutrient 

and as a booster. Indeed, its matrix has an amino acidic nature from hydrolyzed fluid flesh. In addition to 
providing Nitrogen (N) for the direct nutrition, it also contains intermediates of proteins, which fulfil energetic 
functions for the plant. Here starts the invigorating action of root growth and the better resistance towards cold 
temperatures (in the case of winter use). The product can also be distributed as a carrier for weeding and as a 
supplement in a plan of mineral fertigation, in order to increase absorption efficiency.

• AMINOSPRINT® N8 can be mixed with the main fertilizers (fluid and powder ones) and pesticides, except for 
those products with a basic-alkaline reaction (for example Copper and mineral oils). It is always recommended 
to do a trial run.

PREPARATION
1) Pour the stock solution water into the mixture barrel.

2) Slowly and gradually pour AMINOSPRINT® N8 in the barrel (for the correct dosage, check the back of the 
sheet).

3) Shake in order to unify the mixture.

4) Warning: the organic nature of the product can cause a “foam effect”. This effect can be eliminated with the 
use of a specific anti-foaming product or by slowing down the mixing phase.

5) It is recommended to plan the fertigating action during the last stage of water distribution. After the application 
of AMINOSPRINT® N8 it is best to let water flow for 10-15 minutes in order to clean the implant.

NURSERY

Wetting solution of the 
roots before new tran-
splant; useful both for 
garden plants and for 
reforestation plants. It sti-
mulates radical strength 
and increases rooting 
efficiency

HORTICULTURE

Use both after tran-
splant and during pro-
duction phase; spread 
through hose or drip ir-
rigation system. Usage 
is possible in open field 
and in greenhouse.

FRUIT CULTIVATION

After transplant for new 
implants; it reinforces 
radical rooting, above 
all in cold and difficult 
soils (rich in limestone 
and silt); during produc-
tive cycle, it feeds the 
crop, stimulates several 
physiological proces-
ses, protects the plant 
from cold comebacks 
at the end of winter.

FLORICULTURE

It stimulates the growth 
and rooting during 
transplant in vases, flo-
werbeds, planters of 
various dimensions. It is 
recommended (in a so-
lution) also for floating 
system with floating 
polystyrene boxes.

AMINOSPRINT® N 8
FLUID ORGANIC FOR THE FERTIGATION OF ALL 
CROPS

BIO
49,90%

100%
vodorozpustný

Složení:
Živočišný hydrolyzovaný protein 50-60 %
Voda  40-50 %

Chemické a fyzikální vlastnosti:
Parametry:  Hodnota:
Celkový organický dusík (N)  8 %
Organický dusík rozpustný ve vodě (N)  8 %
Organický uhlík (C) biologického původu  23 %
Objemová hmotnost  1,25 kg/l
pH  6-6,5
Obsah rizikových prvků – splňuje zákonem stanovené limity v ČR

Rozsah a způsob použití:

• Toto hnojivo by mělo být aplikováno na 
půdu každých 10-20 dní pomocí kapkové 
závlahy. Výrobek je vhodný zejména pro 
okrasné květináče.

Hnojivo obsahuje vedlejší produkty 
živočišného původu zpracovaných podle 
nařízení ES č. 1069/2009.

BALENÍ: 

1 kg lahev
12 kg kanistr
25 kg kanistr
250 kg kanistr
1250 kg tank


