
TECHNICKÝ POPIS HLAVNÝCH
POĽNÝCH PLODÍN



Zopakovanie požiadaviek na 
NPK a ich exportu



Tabuľka požiadaviek plodín na P a K

P2O5 K2O

Vysoká potreba
cukrová repa, zemiaky, 

lucerna siata, repka olejka
cukrová repa, zemiaky

Priemerná potreba
pšenica durum, kukurica, 

pšenica po pšenici, jačmeň

repka olejka, lucerna siata, 

kukurica, sója, slnečnica, 
hrach

Nízka potreba
ovos, kukurica, pšenica, 

slnečnica, sója

ovos, pšenica durum, 

pšenica, jačmeň



Export N-P-K / t alebo q

Plodina N v kg P2O5 v kg K2O v kg

Cukrová repa     / T

Zemiaky              / T
Sója                     / Qtx
Hrach                  / Qtx
Repka olejka      / Qtx

Slnečnica            / Qtx
Kukurica             / Qtx

Pšenica               / Qtx
Tritikále              / Qtx

Jačmeň               / Qtx
Durum                / Qtx
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3

4,5
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3
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0,85

1,8

3,9
1,6
1,2
1

1
0,5

0,5
0,5

0,55
0,45



Odhadovaný N



Bilancia medzi potrebou plodiny a zásobami minerálneho dusíka

Potreba dusíka:

dostupné množstvo

x

potrebný na jednotku plochy

Zásoby dusíka:

Pôda

+ fekálie

+ minerálne hnojivá



Krivka požiadaviek pšenice
v 3 vstupoch dusíka v závislosti s pôdnymi zásobami,

na pokusnej ploche  100q/ha



Technická cesta obilnej slamy



Oct/Nov Dec /Jan Marec-stred 10 Apríl 20 Apríl Zač. Mája Máj-stred
Výsev Druhý list Klas 1 cm 2 výrastky Posledný list klasenie kvitnutie

Hnojenie

Herbicíd

Fungicíd

y

P2O5 = 0,7 u/Q

K2O = 0,5 u/Q

Dusík = 3-4 u/Q

0-40 u/Ha 60-100 u/ha 30-50 u/Ha Durum a pšenica

Po sejbe - emergentne           Foliárne

Listové choroby                   Klasové choroby

T1 T2 T3



Technická referencia obilnej slamy



Výsev Obrábanie Klas 1 cm    2 výrastky   posledný list   klasenie     kvitnutie

Italpollina pevná forma
Hnojenie

maxi 15 November

SONAR (8.20.3) : 300 kg /Ha

Italpollina kvapalná forma

3 L /Ha
alebo

OASI 11N 15S 5L /Ha

2l/ha



Výhody SONAR



Účinok SONAR v obilninách
 Organická hmota

udržiava úroveň pôdy v organickej hmote, pôdna štruktúra, 
ílovitohumusový komplex

 Index biologickej aktivity

teplotolerantné baktérie a rizobaktérie podporujúce rast 
(výživa, rast, stres). naštartujú biol. aktivitu pôdy, lepší 
rozklad slamy

 Fosfor

v organickej forme je retrográdny a uvoľňuje sa pomaly, 
rýchly pohyb anorganického dusíka, rast koreňov

 Dusík

dusičnanový dusík podporí vývoj rastlín, organický dusík sa 
bude

pomaly uvoľňovať po prvom vstupe

Odporúčaná dávka je 300kg/ha



Nová obilninová foliárna formula

Obilniny



12-6-2 + SO3

Dusík spolu (N) 12%

z tohomočovina (N) 7,40%

dusičnan amónny (N) 2,90%

dusičnanový dusík (N) 0,80%

organický dusík (N) 1%

Spolu oxid fosforečný (P2O5) 6%

Vo vode rozpustný oxid sírový (SO3) 2%

Vo vode rozpustný oxid draselný (K2O) 3%

Organická hmota 14,30%

Enzymaticky štiepený proteinový hydrolyzát 20%



• Anti-stresový účinok:

• udržiavanie vývoja rastliny pod stresom (sucho, 
mráz, horúčava)

• Biostimulačný účinok:

• Intenzívnejší rast

• Podpora v najkritickejších fázach: rast, tvarovanie 
a plnenie zrna

• Enzymatický hydrolyzát zlepšuje fyziológiu rastliny 
a fotosyntézu



• Výživový účinok:

• Ideálny doplnok pre tradičné hnojenie

• Vysoká produktivita a kvalita

• Dusík zasahuje do rozmnožovania buniek a syntézy 
chlorofylu

• Fosfor podporuje rast koreňov

• Síra je nutná pre rast, ovplyvňuje kvalitu rastliny



Nastavenie

LISIVEG

Odolnosť voči stresu

Transport do zásob

Stimulácia koreňov

Homogénny vývoj

NPK+síra

Fotosyntéza

Rast

Zásoby



Technický popis repky olejky



Príprava pôdy Orba hneď po žatve predchádz. plodiny

(P=1,25 u/Qtal, K=0,85 u/Qtal)

So sejačkou od 20. augusta do 20. 

septembra:

Riadky 40-60 cm, hustota 30-40 semien/m2

alebo 1,5-2 kg/ha

Fosfor-Draslík Dusík&Síra

(N=4 u/Qtal, SO3=2 u/Qtx)

Sejba

Slimák

Predsejbové 

ničenie burín

Ničenie po sejbe

Blchy Voška jabloňová

Nosánikovia Nosánikovia

Blyskáčik
Nosánik

Múčnatka

Sklerotínia



Technická referencia repky olejky



Italpollina pevná forma
Hnojenie

maxi 15 November

Hnojenie v najbližšom okolí:

RADAR (9,38+6% SO3) : 25 kg /Ha

Italpollina kvapalná forma
Foliárne

3 l/ha (prvé opadavé listy) 



11 - 5 - 3 + stopové prvky

Dusík spolu (N) 11%

Spolu oxid fosforečný (P2O5) 5%

Vo vode rozpustný oxid draselný (K2O) 3%

Vo vode rozpustný bór (B) 0,05%

Vodorozpustný mangán v chelátovej (EDTA) väzbe (Mn) 0,1%

Vodorozpustný zinok v chelátovej (EDTA) väzbe (Zn) 0,05%

Organická hmota 25%



• Biostimulačný účinok:

• Intenzívnejší rast

• Podpora v najkritickejších fázach: rast, tvarovanie a plnenie zrna

• Enzymatický hydrolyzát zlepšuje fyziológiu rastliny a fotosyntézu 

• Výživový účinok:

• Ideálny doplnok pre tradičné hnojenie

• Vysoká produktivita a kvalita

• ISI:

• Indikátor glycínbetaínu, ktorý posilňuje bunkovú stenu

• Pôsobí proti vodnému stresu

• Oxidačný stres. Zvyšuje odolnosť voči mrazu a horúčavám

• Stimulácia životne dôležitých procesov rastliny



Pokusné hnojenie repky olejky



Fotka z 29. novembra 2013
Presadenie 5. septembra 2013
300kg Sonar pred presadením



Fotky z 29. novembra 2013

Repka bez SONAR Repka so SONAR



Repka bez SONARRepka so SONAR

+30 cm



Repka bez SONARRepka so SONAR

1,2 cm

0,7 cm



Popis a technická referencia 
slnečnice



Hnojenie Dusík

Predsejbové 
ničenie burín

Ničenie po sejbe Listový bór 
(potreba 400 
g/ha)

Italpollina pevná forma

Hnojenie podľa pôdy:
Iside (12.5.15) : 400 kg/Ha 

Sonar (8.20.3) : 400 kg /Ha 

Radar ( 9.38+6% SO3) : 25 Kg/Ha



Popis kukurice



Herbicídy
Pred výrastkom

Herbicídy Insekticídy
po

Predhnojenie (P=0,6 u /Qtal – P=0,5 u/Qtal) 

Hnojenie dusíkom



Technická referencia kukurice



Italpollina pevná forma

Hnojenie
Iside (12.5.15) : 400 kg/Ha 

Sonar (8.20.3) : 400 kg /Ha 
Radar ( 9.38+6% SO3) : 25 Kg/Ha

Italpollina kvapalná forma

Foliárne
MYR Zinok-Mangán

5 l/ha



Pokus hnojenia kukurice
Obec: Anzex (47)

Pôda: ílovitá

Odroda: P0837 na 78000 rastlín/ha

Výsev 28. apríla 2013

Vstupy: 400kg Urea 8-10F (184 UN/ha)

Aplikácia vo fáze 6 listov 20. júna 2013

• Sonar : 400 kg / ha
• Guanito : 400 kg / ha
• 18-46 : 180 kg /ha
• Italpollina : 800 kg /ha

Štandardný výnos t/ha hrubý zisk /ha

Zrno so SONAR : + 4 Qtx /Ha


