
 

BIOFER25 BIO 25kg   

organické hnojivo s pridaním 25% síranu železnatého 

Profesionálne peletované hnojivo 
 
Certifikované a povolené v ekologickom poľnohospodárstve. 
vhodné pre všetky typy pôdy, zabraňuje a bojuje proti nedostatkom  
železa, najmä na vápencových pôdach. 
 
zloženie : prirodzene sušený kravský, konský a slepačí trus z  
nepriemyselných fariem,  
 
25 % síran železnatý - pre požadované vlastnosti hnojiva, 
síran železnatý označovaný aj ako zelená skalica,  
odstraňuje kučeravosť a žltnutie listov ovocných stromov,  
znižuje ph a chráni rastliny pred chorobami. 
 
 
 
 
Výrobok v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2018/848 a nasledujúcich.  
Výrobok je dodávaný v peletách so zníženou vlhkosťou (14% + -2%).  
Priemer 4,5 mm. 
 

 

Stolové hrozno - 0,5 - 3 kg / rastlina alebo 800-1000 kg/ ha , po zbere úrody 
alebo v období jar /jeseň alebo vo fáze prípravy pôdy 

Vínna réva - 800 - 1000 kg / ha v období jar /jeseň alebo vo fáze prípravy pôdy 

Ovocie - 0,5-3,5kg / koreň alebo 1000-1500 kg /ha v období jar /jeseň alebo vo 
fáze prípravy pôdy 

Zelenina - 700 -800 kg /ha v období jar /jeseň alebo vo fáze prípravy pôdy 

Obilniny - 800-1600 kg / ha, pred siatím vo fáze prípravy pôdy 

Prihnojenie pôdy:  
Pôda chudobná na organickú zložku 140 -150g na m2,  
pôda bohatá na organickú zložku 70 – 80 g na m2, pri oboch typoch pôdy 
zapracujte 5-15 cm do hĺbky pôdy 
 
 
 
 
Vrece Paleta Kusov COD. EAN 
25 kg 120 x 80 ( 1.050kg/paleta) 42  
500 kg nie 1  
 

         Uznané do ekologickej poľnohospodárskej výroby SR 

           Normy použitia 
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BIOFER25 BIO 25kg   

organické hnojivo s pridaním 25% síranu železnatého 

Profesionálne peletované hnojivo,  

Certifikované a povolené v ekologickom poľnohospodárstve. 
 
Chemické zloženie: 
Vlhkosť max. 14 %,  
Spáliteľné látky min. 75 %,  
Dusík (N) celkový min. 3 %,  
Dusík (N) organický min. 2%,  
Fosfor (P2O5 ) min. 1,3 %,  
Draslík (K2O) min. 1,9 %,  
Železo (Fe) min. 5%,  
Uhlík (C) min. 25%,  
pH: 5 
Obsahuje stopové množstvá prvkov: 
Horčík, Vápnik, Mangán , Zinok, Molybdén, Bór. 
 
 
 
 
Ph 5 

Orientačná vlhkosť 14% +- 2% 

Celkový dusík (N) 3% 

Organický dusík (N) 2,5% 

Organický uhlík (C) 25% 

Pomer C/N 8,3% 

Síra (SO3) 5% 

Oxid draselný (K2O) 2% 

Železo (Fe) 5% 
 
Čistá váha: 25 kg,  (v prípade veľkoodberu možnosť 500kg big packov ).  
Skladovanie: uchovávajte v uzavretých, čistých a suchých priestoroch . 
Doba skladovania: 5 rokov . 
Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR. 
Číslo vzájomného uznania ÚKSÚP: 1836. 
Uznané do ekologickej poľnohospodárskej výroby SR.  
Výrobca: Tercomposti S.p.A , Via Zilie Inferiori 42 , 25012 Calvisano (BS) , Italy .  
Distribútor: OTTIMA s.r.o., Smetanova 1 , 911 01 Trenčín 
 

www.agrobio.sk 

info@agrobio.sk 

+421 940 213 939 

 

 

 

 

           Chemicko fyzikálne parametre 

http://www.agrobio.sk/
mailto:info@agrobio.sk

