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První z nich je hnojivo FertiTOP 44 NS, které 
obsahuje dusík v amonné formě v kombinaci 
s vysokým obsahem síry. Hnojivo je vhodné pro 
regenerační hnojení řepky ozimé a pšenice ozi-
mé, a to zejména za účelem nastartování poros-
tů, které nastupují do  jarní vegetace. Amonná 
forma dusíku je pro rostliny přijatelná i při niž-
ších teplotách půdy, kdy rostlina není schopna 
přijmout živiny v nitrátové formě. Příjem této 
formy dusíku je pro rostlinu energeticky vý-
hodnější oproti příjmu nitrátu. Pro ještě doko-
nalejší podporu výživného stavu u řepky ozimé 
v jarním období doporučujeme aplikovat listo-
vé hnojivo OilSTARTNG kombinující dusík, bór, 
hořčík, síru a lignosulfonáty. Tento produkt roz-
hodně najde své místo i v agrotechnice máku, 
slunečnice a cukrovky, stejně tak jako unikátní 
přípravek BorphoSTART kombinující fosfor, bór 
a cukernou složku Sorbitol zajišťující efektivní 
využití aplikovaných živin rostlinou.

Další z novinek v granulovaném portfoliu hno-
jiv je produkt FertiSTART 36 NP. Jedná se 
o prémiové hnojivo s obsahem síry obohacené 
o  stopové množství boru a  zinku. Hnojivo je 
vhodné pro základní hnojení ječmene jarního, 
popřípadě máku. Obsažená forma fosforu pod-
poruje tvorbu kořenů, stimuluje odnožování, 
pozitivně ovlivňuje zdravotní stav a  energe-
tický metabolismus. Obsažená síra synergicky 
napomáhá efektivněji využívat dusík a zlepšuje 
kvalitativní parametry. Při nevhodných půdně-
-klimatických podmínkách se velmi osvědčila 
podpora porostů obilnin aplikací listového hno-
jiva CereaSTART s  obsahem fosforu, draslíku 

a hořčíku. Doporučená aplikace tohoto hnojiva 
je v období odnožování v kombinaci s CCC, her-
bicidy či fungicidy. 

Ideální volbou pro správný výživný stav kuku-
řice je granulované hnojivo FertiSTART 50 NP. 
Hnojivo má vysoký obsah přístupného fosforu, 
na který je kukuřice obzvlášť citlivá a  jeho pří-
jem je silně závislý na aktuálních podmínkách. 
Obsažený zinek stimuluje rozvoj kořenového 
systému a  podporuje správnou tvorbu pylo-
vých tetrád, což se příznivě projeví na  tvorbě 
palic a zrna. Pro dosažení nejlepšího efektu pů-
sobení doporučujeme toto hnojivo aplikovat 
pod patu při zakládání porostů kukuřice. V po-
čátečním průběhu vegetace, zejména pak v ob-
dobí, kdy není dostatečný přísun vláhy, zároveň 
doporučujeme podpořit tyto porosty přísunem 
fosforu a zinku prostřednictvím listového hno-
jiva CornSTART.

Pro kvalitní založení porostů cukrovky, máku 
a kukuřice je možné aplikovat přímo k osivu mi-
krogranulované hnojivo OptiBOOST kombinu-
jící vysoký obsah fosforu, síry a zinku. V případě 
nevhodných podmínek hnojivo zabezpečí rych-
lé vzcházení a silně eliminuje vliv negativních 
faktorů, které na vzcházející plodiny působí. 

Pro zodpovězení veškerých dotazů ohledně 
našich produktů či řešení specifi ckých pěstitel-
ských záležitostí je vám k dispozici náš technic-
ko-poradenský tým SOUFFLET AGRO, který vám 
i tento rok přeje mnoho pěstitelských úspěchů.
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Nová jarní pěstitelská sezóna 2020 začíná pomalu otevírat svou pomyslnou bránu 

a včasně nastupující jarní počasí nám tak umožní uskutečnit první agrotechnické 

zásahy v podobě přihnojování ozimých plodin, předseťové přípravy půdy s násled-

ným setím jarních plodin. I pro tento rok se společnost SOUFFLET AGRO rozhodla 

nezůstat pozadu, a tak si pro Vás v rámci řady FERTEQ, kromě stabilní řady pro-

duktů listových hnojiv, mimo jiné připravila i exkluzivní nabídku novinek v podobě 

unikátních granulovaných hnojiv, jejichž zařazení probíhalo na základě toho, co se 

od dané plodiny či odrůdy očekává v rámci úspěšné aktivace výnosotvorných prvků 

s dosažením tížených kvalitativních parametrů.


