
ušlechtilá hnojiva





• ekologicky nejčistší suroviny
• vysoká koncentrace živin
• vynikající rozpustnost složek
• rovnoměrná granulace
• různorodé složení dokonale přizpůsobené půdám

VÝJIMEČNÁ 
HNOJIVA
Z APATITŮ



2 prodej a distribuce

Severní Amerika 

881 996 t.

Jižní Amerika

1 756 982 t.

PhosAgro je největším ruským výrobcem fosforečných 
a draselných hnojiv a jedním z největších hráčů na 
světovém trhu. PhosAgro je moderní společnost několika 
nezávislých výrobních, distribučních a výzkumných 
jednotek, které se orientují (soustředí, zaměřují)
na inovace. Společnost vznikla v letech 2001–2003 sloučením 
pod nové vedení, které existuje již několik desítek let.

PhosAgro je holdingová společnost integrovaná plně 
vertikálně. Znamená to, že každou fázi výroby a distribuce 
má na starost nějaká z klíčových společností. Celý tento 
proces – od těžby apatitové rudy přes výrobu hnojiv 
po dodávku příjemci – probíhá uvnitř společnosti. Do 
holdingu patří důl Apatit, chemické závody (PhosAgro-
Cherepovets, Metachem, Balakovo) a společnosti zabývající 
se logistikou (PhosAgro-Trans) a distribucí (PhosAgro-
Region, PhosAgroTrading a regionální zastoupení). 
Moskevský výzkumný ústav pro hnojiva a přípravky na 
ochranu rostlin navíc dohlíží na neustálý vývoj technologií.

Díky této organizaci může PhosAgro plně využívat potenciál 
každé jednotky a zároveň budovat moderní podnik pružně 
reagující na rozmanité a neustále se měnící potřeby 
současného zemědělského trhu. Hodnota společnosti 
PhosAgro byla potvrzena úspěšným uvedením akcií do 
veřejné nabídky na londýnské burze v roce 2011.
V současné době jsou její aktiva kótována v Londýně a Moskvě.

Struktura

SUROVINY

Apatit
Těžba apatitů a výroba apatitového
a nefelínového koncentrátu

VÝROBA

Metachem
Výroba hnojiv na bázi fosfátů, kyseliny 
fosforečné, kyseliny sírové a krmného 
fosfátu

VÝROBA

Balakovo
Výroba hnojiv na bázi fosfátů, kyseliny 
fosforečné, kyseliny sírové a krmného 
fosfátu

Celkový prodej v roce 2019 r.:
9 572 563 ton



3struktura

Kraje WNP

381 092 t.

Afrika

440 183 t.

Evropa

2 656 910 t.
Severní Amerika 

881 996 t.

Jižní Amerika

1 756 982 t.

Rusko

2 703 688 t.

Australia

1 828 t.

Asie

749 884 t.

VÝROBA

PhosAgro-Cherepovets 
Výroba hnojiv na bázi fosfátů, dusíku, 
kyseliny fosforečné, sírové a amoniaku

LOGISTIKA

PhosAgro-Trans
Komplexně řídí přepravu surovin a produktů

Smart Bulk Terminal Ust-Ługa
Specializovaný námořní terminál určený
pro manipulaci s volně loženým, baleným
a kontejnerovým nákladem

DISTRIBUCE A PRODEJ
PhosAgro Deutschland GmbH
Hamburg, Německo
PhosAgro France SAS
Biarritz, Francie
PhosAgro Americas
Representacoes e Negocios Ltda Sao Paolo, 
Brazílie
PhosAgro Asia Pte. Ltd.
Singapur
PhosAgro Baltic UAB
Vilnius, Litva
PhosAgro Polska Sp. z o.o.
Varšava

DISTRIBUCE A PRODEJ

PhosAgro-Region 
Největší distributor hnojiv na území 
Ruské federace
PhosAgro Trading
Zug, Švýcarko
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5apatity 5

Apatity

EKOLOGIE HNOJENÍ

Apatity z ložisek PhosAgro se vyznačují mimořádnou 
chemickou čistotou. Jsou jen zanedbatelně znečištěny 
škodlivými prvky, jako je kadmium, kobalt, arsen, rtuť nebo 
olovo.  Proto se uvádí, že neobsahují těžké kovy. Nicméně 
u ložisek v jiných částech světa se jedná o vážný problém.
Tato ložiska se navíc vyznačují také velmi nízkou 
radioaktivitou. Výsledkem je, že ve srovnání s produkty 
mnoha jiných výrobců jsou konečné výrobky mnohem 
ekologičtější – jejich použití nevede k nebezpečné 
kumulaci těžkých kovů v půdě. Právě proto mají 
hnojiva PhosAgro ve světě tak dobrou pověst.

VÝJIMEČNÝ ZDROJ FOSFORU

Až 99 % fosforečných hnojiv produkovaných po 
celém světě využívá jako surovinu pro svou výrobu 
přírodní fosfátové horniny. Čím kvalitnější tato 
surovina je, tím větší přínos má produkt pro půdu. 
Jedním z typů fosfátu je apatit. Jeho ložiska na 
poloostrově Kola, která vlastní PhosAgro, jsou ve 
vědecké komunitě považována za jedinečná. 



6 hnojiva

výjimečná rozpustnost
ve vodě
• okamžité

uvolňování živin
• skutečný obsah živin

pro rostliny

PhosAgro vyrábí přes 30 druhů hnojiv,
které vyváží do více než 100 zemí světa.
Díky pokročilým a inovativním technologiím 
se může pochlubit schopností přizpůsobit své 
výrobky specifickým potřebám daného trhu.

Odborníci oceňují hnojiva ULTRA, jelikož 
dosahují vysoké efektivity během pěstování. 
Rozmanité složení umožňuje přesné 
přizpůsobení hnojení individuálním potřebám 
rostlin při zohlednění vlastností půdy, na 
které rostou. Dokonale se osvědčují v případě 
intenzivně hnojených a výnosných kultur.

Hnojiva



mimořádná chemická 
čistota

•jedinečně nízký obsah
těžkých kovů

•ekologicky čisté suroviny
• péče o životní prostředí

a zdraví lidí

vysoká
koncentrace živin

• čistší přísady v hnojivu
• menší počet přejezdů po poli

• nižší náklady na dopravu
a skladování

N

K

P

S

široký výběr
dostupných složek
•snadná volba týkající se hnojení

podle výživových požadavků rostlin
a půdních podmínek

•zlepšení úrodnosti půdy a obsahu
živin v půdě

• efektivní využití živin

perfektní granulace
• přesné a rovnoměrné setí

• přizpůsobení všem typům rozmetadel
• velký rozsah pracovních šířek

7

vynikající
dostupnost živin
• vyšší úroda a lepší kvalita
• vysoká efektivita výroby

• zvýšená odolnost vůči stresu

hnojiva



Živiny v % (m/m)

Dusík
N

Fosfor
P2O5

Draslík
K2O

Síra
SO3

Hořčík
MgO Ostatní

5 15 30 12

8 20 30 5

10 26 26

13 13 21 22

15 15 15 27

12 52

18 46 7

18 46 7

20 20 35 0,30 Zn

41 15 6,5 4 Na2O

27 4 6 CaO

21 24

46

46

ULTRA 5ULTRA 5

hnojiva NPK

fosfátová hnojiva

draslíková hnojiva

dusíkatá hnojiva

ULTRA 8ULTRA 8

ULTRA 10ULTRA 10

ULTRA 13ULTRA 13

ULTRA 15ULTRA 15

ULTRA MAPULTRA MAP

ULTRA DAPULTRA DAP

ULTRA DAP ULTRA DAP BlackBlack

ULTRA KornULTRA Korn

ULTRA GranULTRA Gran

ULTRA MočovinaULTRA Močovina

ULTRA KaliULTRA Kali

ULTRA CanULTRA Can

ULTRA SULTRA S

Hnojiva, která PhosAgro přináší na český trh, byla 
na základě mnohaletých zkušeností speciálně 
vyvinuta a přizpůsobena potřebám domácích 
zemědělských výrobců. Kromě četných terénních 
studií a pokročilých výrobních technologií zde 
hrály obrovskou roli také znalosti získané díky 
úzké spolupráci s distributory a zemědělci.

8 hnojiva



Quatro Forte 
je jedinečná 
technologie výroby 
hnojiv, která využívá 
synergii živin.

Synergie znamená 
interakci jednotlivých 
prvků, které společně 
efektivněji vyživují 
plodiny. Výsledkem 
je vyšší a lepší 
kvalita úrody.

K dosažení 
synergie je nutný 
sofistikovaný výběr 
složek s přihlédnutím 
k jejich množství, 
formám a vzájemným 
proporcím.

9Quatro Forte



10 hnojiva NPK

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva
(kg/ha)

Ozimé obilí 8 200-500
Jarní obilí 6 150-400
Řepka ozimá 4 250-500
Kukuřice 9 250-500
Cukrová řepka 60 300-600
Brambory 50 250-550
Pastviny 40 200-500

* dávkování závisí na dostupnosti živin v půdě

Určeno pro rostliny
s vysokými nároky na draslík.

Granulované hnojivo s nízkým obsahem dusíku vzniklo jako 
výsledek kombinace fosforečnanu amonného a draselné soli. 
Je určeno pro rostliny, které vyžadují přísun velkého množství 
draslíku, a zároveň je doporučeno pro půdy s nízkým obsahem 
tohoto prvku. Ve svém složení obsahuje také 12 % síry ve formě 
síranů (SO3).

Ultra 5 se vyznačuje vysokou koncentrací snadno vstřebatel-
ného fosforu a draslíku. Složky obsažené v hnojivu se lehce 
rozpouští, což je činí snadno přístupnými pro rostliny. Kromě 
toho je v období sucha v půdě udržována dostupnost živin, díky 
nimž je rostlina odolná vůči tomuto druhu stresu. V naší oblasti 
jsou totiž období sucha čím dál běžnější. Zvyšuje také odolnost 
rostlin vůči mrazu a účinnost vstřebávání dusíku.

Toto hnojivo je určeno pro použití před setím pro veškeré ozimé 
a jarní rostliny. Doporučuje se zejména pro plodiny, jako jsou: 
řepka ozimá, cukrová řepa, kukuřice a pastviny. Ultra 5 podává 
dobré výsledky při jarním použití u ozimých rostlin a v techno-
logii dělených dávek důležitých pro půdy s malým sorpčním 
komplexem.

NPK (S) 5-15-30 (12)

Dusík (N)
amonný

Fosfor (P2O5)
oxid fosforečný rozpustný v neutrálním
citranu amonném a vodě:

Fosfor (P2O5)
rozpustný ve vodě
oxid fosforečný rozpustný
ve vodě

5%

15% 

13% 

Síra (SO3)
oxid sírový rozpustný ve vodě  

Draslík (K2O)
oxid draselný rozpustný ve vodě

30% 

12%



11hnojiva NPK

NPK (S) 8-20-30 (5)

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva
(kg/ha)

Ozimé obilí 8 200-500
Jarní obilí 6 150-400
Řepka ozimá 4 250-500
Kukuřice 9 250-500
Cukrová řepka 60 300-600
Brambory 50 250-550
Pastviny 40 200-500

* dávkování závisí na dostupnosti živin v půdě

Fosfor (P2O5)
oxid fosforečný rozpustný v neutrálním
citranu amonném a vodě:

Fosfor (P2O5)
rozpustný ve vodě
oxid fosforečný rozpustný
ve vodě Velmi efektivní hnojivo NPK+S 

používané před setím určené 
pro intenzivní pěstování rostlin 

s vysokými nároky.

Vícesložkové granulované hnojivo vyrobené z mono-amonných 
a di-amonných fosfátů s velmi vysokou čistotou a draselnou 
solí. Obsahuje také síru ve formě síranů (5 % SO3).

Všechny složky Ultra 8 jsou lehce rozpustné ve vodě a snadno 
přístupné pro rostliny. Dusík amonný je, stejně jako jiné živiny v 
tomto hnojivu, silně zadržován v půdě. Zachytávání této formy 
dusíku zvyšuje příjem fosforu, což výrazně zlepšuje stav vyživení 
plodin.

Poměry N, P a K řadí toto hnojivo do skupiny hnojiv používa-
ných před setím, zejména pro ozimé rostliny, ale velice dobré 
výsledky podává také při používání pro jarní rostliny. Je možná 
také doplňková aplikace. Ultra 8 výrazně zlepšuje zakořenění 
rostlin, umožňuje jejich správný vývoj a zvyšuje odolnost proti 
mrazu a suchu. Díky tomu dosáhneme dobrého růstu a kvetení, 
rovnoměrného zrání, vynikající kvality a vysokého výnosu.

Díky dokonalému složení, velmi dobrým chemickým vlastnos-
tem a vysoké kvalitě granulátu je Ultra 8 jedním z nejvyhledá-
vanějších a nejúčinnějších hnojiv na našem trhu.

Dusík (N)
amonný

Fosfor (P2O5)
oxid fosforečný rozpustný v neutrálním
citranu amonném a vodě:

Fosfor (P2O5)
rozpustný ve vodě
oxid fosforečný rozpustný
ve vodě

8%

20% 

19% 

Síra (SO3)
oxid sírový rozpustný ve vodě  

Draslík (K2O)
oxid draselný rozpustný ve vodě

30% 

5%



12 hnojiva NPK

NPK 10-26-26

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva
(kg/ha)

Ozimé obilí 8 200-500
Jarní obilí 6 150-400
Řepka ozimá 4 200-450
Kukuřice 9 250-500
Cukrová řepka 60 300-600
Brambory 50 250-550
Pastviny 40 200-500

* dávkování závisí na dostupnosti živin v půdě

Nejkoncentrovanější polní 
hnojivo NPK se stejným 
poměrem draslíku k fosforu.

Třísložkové hnojivo s velmi vysokou koncentrací dusíku, fosforu 
a draslíku. Obsahuje celkem 62 % těchto živin včetně 10 % 
amonného dusíku. Ultra 10 obsahuje také síru ve formě síranu 
(4 % SO3).

Specifickou vlastností tohoto produktu je jeho jedinečná roz-
pustnost živin ve vodě. Fosfor je zde přítomen ve formě přímo 
přijatelné rostlinou. Tím je zajištěna vysoká účinnost hnojení 
a přístupnost živin během nejvíce stresujícího vegetačního ob-
dobí. Díky přítomnosti amonného kationu rostliny lépe přijímají 
fosfátové ionty a také ionty, které jsou obsaženy v hnojivu  či 
jsou již přítomny v půdě.

Ultra 10 má velmi dobré fyzikální a chemické vlastnosti, což 
umožňuje jeho široké a univerzální použití. Doporučuje se ke 
hnojení před setím u všech druhů rostlin, zejména těch, které 
se pěstují na půdě s nižším obsahem fosforu než draslíku. Velmi 
dobrých výsledků se dosáhne jeho použitím s počátečním hno-
jením kukuřice (se současným setím semen). Pokud je hnojivo 
použito současně se setím semene kukuřice, lze dosáhnout 
velmi dobrých výsledků. 

Dusík (N)
amonný

Fosfor (P2O5)
oxid fosforečný rozpustný v neutrálním
citranu amonném a vodě:

Fosfor (P2O5)
rozpustný ve vodě
oxid fosforečný rozpustný
ve vodě

10%

26% 

25% 

Draslík (K2O)
oxid draselný rozpustný ve vodě

26% 



13hnojiva NPK

NPK (S) 13-13-21 (22)

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva 
kg/ha)

Ozimé obilí 8 200-500
Jarní obilí 6 150-400
Řepka ozimá 4 250-500
Kukuřice 9 250-500
Cukrová řepka 60 300-600
Brambory 50 250-550
Pastviny 40 200-500

* dávkování závisí na dostupnosti živin v půdě

Hnojivo NPK s vysokým 
obsahem dusíku a síry pro 

základní hnojení rostlin.

Hnojivo pro vyváženou výživu rostlin obsahující čtyři složky: 
amonný dusík, fosfor, draslík a síru. Je určeno pro předosevní 
a doplňkovou aplikaci, aniž by bylo nutné zapravování do půdy. 
Vynikající rozpustnost a přijatelnost živin zaručují rychlý účinek 
a efektivitu použití. Díky poměru N : P : K : S je tento produkt 
vhodný pro většinu plodin.

Ultra 13 se doporučuje zejména jako čerstvý zdroj živin ne-
zbytných pro rostliny na začátku vegetačního jarního období. 
Synergie aktivuje růst a vývoj kořenového systému, stimuluje 
větvení a regeneraci rostlin po zimě. Také snižuje účinky stresu 
v pozdějším vegetačním období. Kromě toho doplňuje půdní 
zásoby, což je důležité, pokud během zimy nastalo vyplavení 
živin do hlubších vrstev půdního profilu.  

Ultra 13 stejně jako Ultra 15 umožňuje přenést část hnojení 
fosforem a draslíkem z podzimu na jaro. Je třeba zdůraznit, že 
omezená aplikace hnojiv na podzim vždy snižuje úrodu, bez 
ohledu na bohatost půdy. Tudíž je vhodné doplnit chybějící 
živiny.

Ultra 13 je hnojivo určené k použití pro všechny plodiny, ze-
jména ty, které mají vysoké požadavky na draslík a síru. Dopo-
ručuje se také pro půdy s nízkým obsahem těchto prvků.

Dusík (N)
amonný

Fosfor (P2O5)
oxid fosforečný rozpustný v neutrálním
citranu amonném a vodě:

Fosfor (P2O5)
rozpustný ve vodě
oxid fosforečný rozpustný
ve vodě

13%

13% 

12% 

Síra (SO3)
oxid sírový rozpustný ve vodě  

Draslík (K2O)
oxid draselný rozpustný ve vodě

21% 

22%



14 hnojiva NPK

NPK (S) 15-15-15 (27)

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva 
kg/ha)

Ozimé obilí 8 200-500
Jarní obilí 6 150-400
Řepka ozimá 4 250-500
Kukuřice 9 250-500
Cukrová řepka 60 300-600
Brambory 50 250-550
Pastviny 40 200-500

* dávkování závisí na dostupnosti živin v půdě

Univerzální hnojivo
pro předseťovou přípravu
nebo přihnojení s vysokým
obsahem síry.

Hnojivo NPK s vyváženým podílem živin je určeno k předseťové 
přípravě půdy a zároveň také k přihnojení, aniž by bylo nutné jej 
zapravit do půdy. Dusík ve formě amonné, fosfor, draslík a síra 
(ve formě síranů) obsažené v tomto hnojivu jsou dobře roz-
pustné ve vodě. Ultra 15 je vynikajícím zdrojem živin pro rostliny.

 V některých nepříznivých klimatických podmínkách může apli-
kace celé dávky P a K určené pro pěstování ozimu před výsevem 
vést ke ztrátě fosforu nebo draslíku v důsledku vyplavení do 
hlubších vrstev, a to zejména na lehkých a okyselených půdách 
nebo půdách s malým sorpčním komplexem. Na jaře má starto-
vací efekt – účinným uvolňováním složek obsažených v granu-
lích povzbuzuje růst rostlin, regeneruje je po zimě a stimuluje 
tvorbu kořenového systému, což zajišťuje efektivní absorpci 
dusíku a použití půdní vody po zimě. Kromě toho přenesení 
části hnojení fosforem a draslíkem z podzimu na jaro umožňuje 
zemědělci hospodárněji spravovat finance a čelit negativním 
dopadům při vynechání hnojení na podzim. Ultra 15 se díky vy-
sokému obsahu síry (27 % SO3) doporučuje pro rostliny se zvý-
šenou potřebou této živiny (brukvovité, kukuřice a brambory).

Dusík (N)
amonný

Fosfor (P2O5)
oxid fosforečný rozpustný v neutrálním
citranu amonném a vodě:

Fosfor (P2O5)
rozpustný ve vodě
oxid fosforečný rozpustný
ve vodě

15%

15% 

14% 

Síra (SO3)
oxid sírový rozpustný ve vodě  

Draslík (K2O)
oxid draselný rozpustný ve vodě

15% 

27%



NP 12-52

15fosfáty a hnojiva NP

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva 
kg/ha)

Ozimé obilí 8 100-300
Jarní obilí 6 100-250
Řepka ozimá 4 150-300
Kukuřice 9 100-250
Cukrová řepka 60 150-300
Brambory 50 100-250
Pastviny 40 100-200

* dávkování závisí na dostupnosti živin v půdě

Vysoce koncentrované 
fosforečné a dusíkaté 

hnojivo, ideální pro 
startovací hnojení.

Dvousložkové hnojivo na bázi fosforu a dusíku vyráběné 
z amoniaku a kyseliny fosforečné. Obsahuje 12 % dusíku (N) 
v amonné formě a 52 % fosforu (P2O5) ve formě fosforečnanu. 
Obsahuje také síru ve formě síranu.

Živiny v UltraMAP jsou velmi snadno dostupné pro rostliny, 
např. až 95 % fosforu se rozpouští ve vodě.

Tato forma je při základním hnojení pro rostliny prioritní, 
protože umožňuje, aby rostlina rychle přijímala tuto složku 
ve vegetační době. To je důležité zejména v kritických fázích 
vstřebávání fosforu, např. během tvoření kořenového systému 
nebo růstu. UltraMAP se doporučuje pro hnojení pěstovaných 
rostlin před setím a hnojení trávních porostů – jednotlivě nebo 
jako směs s jinými hnojivy, např. draselným hnojivem.

UltraMAP – neboli fosforečnan amonný – se v agrochemické 
literatuře považuje za nejlepší hnojivo pro startovací hnojení 
kukuřice během setí secím strojem s aplikátorem. Jeho do-
konalá granulace umožňuje hnojení pod patu, kdy nejlepší 
umístění hnojivých granulí je cca 5 cm pod osivem a současně 
cca 5 cm bočně od linie řádku.

Dusík (N)
amonný

Fosfor (P2O5)
oxid fosforečný rozpustný v neutrálním
citranu amonném a vodě:

Fosfor (P2O5)
rozpustný ve vodě
oxid fosforečný rozpustný
ve vodě

12%

52% 

51% 

 fosfore nan amonný
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NP (S) 18-46 (7)

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva 
kg/ha)

Ozimé obilí 8 100-300
Jarní obilí 6 100-250
Řepka ozimá 4 150-300
Kukuřice 9 100-250
Cukrová řepka 60 150-300
Brambory 50 100-250
Pastviny 40 100-200

* dávkování závisí na dostupnosti živin v půdě

Dusík (N)
amonný

Fosfor (P2O5)
oxid fosforečný rozpustný v neutrálním
citranu amonném a vodě:

Fosfor (P2O5)
rozpustný ve vodě
oxid fosforečný rozpustný
ve vodě

18%

46% 

44% 

Síra (SO3)
oxid sírový rozpustný ve vodě 

7% 
Jedno z nejvyhledávanějších, 
nejuniverzálnějších
a nejúčinnějších hnojiv na bázi 
fosforu a dusíku.

Dvousložkové hnojivo s dusíkem a fosforem vyráběné podobně 
jako UltraMAP z amoniaku a velmi čisté kyseliny fosforečné. 
Obsahuje 18 % dusíku (N) v amonné formě a 46 % fosforu (P2O5) 
ve formě fosforečnanu di-amonného. V této kombinaci jsou 
tyto složky účinně přijímány od začátku růstu rostlin. Fosfor pří-
tomný v tomto hnojivu se vyznačuje velmi dobrou dostupností 
(cca 95 % se rozpouští ve vodě). UltraDAP dodává také síru ve 
formě síranových iontů rozpustných ve vodě.

UltraDAP je hnojivo s pravidelnými granulemi zaručujícími rov-
noměrný rozsev doporučený pro předosevní hnojení veškerých 
plodin a trávních porostů. Přímo před setím může být smíchané 
s dusíkatými hnojivy a kdykoliv se může smíchat s draselnou 
solí a síranem draselným.

UltraDAP se doporučuje zejména pro použití v kombinaci se 
setím kukuřice (startovací hnojení aplikované při výsevu semen 
secím strojem s přímou aplikací umožňující umístění hnojivých 
granulí cca 5 cm pod pařeništěm a současně cca 5 cm bočně 
od linie řádku).

 fosfore nan amonný



17fosfáty a hnojiva NP

NP  (S) 18-46  (7)

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva 
kg/ha)

Ozimé obilí 8 100-300
Jarní obilí 6 100-250
Řepka ozimá 4 150-300
Kukuřice 9 100-250
Cukrová řepka 60 150-300
Brambory 50 100-250
Pastviny 40 100-200

* dávkování závisí na dostupnosti živin v půdě

Dusík (N)
amonný

Fosfor (P2O5)
oxid fosforečný rozpustný v neutrálním
citranu amonném a vodě:

Fosfor (P2O5)
rozpustný ve vodě
oxid fosforečný rozpustný
ve vodě

18%

46% 

45% 

Síra (SO3)
oxid sírový rozpustný ve vodě 

7% 
Prvotřídní UltraDAP,

navíc obohacený
o organické sloučeniny.

Toto hnojivo obsahující dusík a fosfor je vyráběno z amoniaku 
a velmi čisté kyseliny fosforečné. Obsahuje 18 % dusíku (N) 
v amonné formě a 46 % fosforu (P2O5) ve formě fosfátu. Více 
než 97 % fosforu se rozpouští ve vodě.

Složky UltraDAP black vytvářejí synergii, díky čemuž jsou účin-
něji přijímány od samého začátku růstu rostlin. V důsledku toho 
se tvoří rozsáhlejší kořenový systém. Navíc se rostliny během 
vegetačního období stanou odolnějšími vůči stresu, zatímco 
živiny zůstávají snadno dostupné v kritických růstových fázích.

UltraDAP black je obohacen o černou melasu. Její organické 
sloučeniny zvyšují účinnost hnojiva. Iniciují biologické procesy 
probíhající v půdě a podporují růst prospěšných bakterií a ostat-
ních mikroorganismů.

UltraDAP black je hnojivo se stejnými granulemi zaručujícími 
rovnoměrný rozsev. Doporučuje se k předosevnímu hnojení 
veškerých plodin a trávních porostů. Může být mícháno s du-
síkatými hnojivy přímo před setím a také kdykoli s draselnou 
solí nebo síranem draselným.

 fosfore nan amonný
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NP (S) 20-20 (35)

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva 
kg/ha)

Ozimé obilí 8 200-450
Jarní obilí 6 150-350
Řepka ozimá 4 250-500
Kukuřice 9 150-450
Cukrová řepka 60 200-450
Brambory 50 150-450
Pastviny 40 200-350

* dávkování závisí na dostupnosti živin v půdě

Dusík (N)
amonný

Fosfor (P2O5)
oxid fosforečný rozpustný v neutrálním
citranu amonném a vodě:

Fosfor (P2O5)
rozpustný ve vodě
oxid fosforečný rozpustný
ve vodě

20%

20% 

18% 

Zinek (Zn)
celkový zinek

Síra (SO3)
oxid sírový rozpustný ve vodě  

35% 

0,3%

Ideální kombinace složek pro 
začátek vegetačního období, 
např. pro kukuřici a brambory.

Hnojivo na bázi fosforu a dusíku s obsahem síry a zinku. Doporu-
čuje se k předosevnímu hnojení rostlin, které vyžadují nejenom 
dusík, ale také fosfor a větší množství síry potřebné k vyvážení 
jejich nutričních potřeb, např. kukuřice, řepky a brambor.

UltraKORN je inovativní produkt s poměrem dusíku 1 : 1 
(v amonné formě) k fosforu. Díky tomu se vytvářejí synergie 
těchto prvků, zvyšuje se účinnost příjmu živin a zmírňuje se vliv 
nepříznivého počasí (např. nízké teploty) na rostliny.

Přidání zinku je velmi důležité. Tento prvek se podílí na tvorbě 
hormonů auxinů zodpovědných za správný růst a vývoj kořenů. 
Proto by měl být dostupný od samého začátku vegetačního ob-
dobí. Stimuluje fotosyntézu a přijímání dusíku, což se projevuje 
bohatou úrodou. V případě kukuřice vede k vytvoření větších 
klasů s více zrny.

UltraKORN je doporučován především pro použití současně se 
setím, to znamená pro tzv. lokalizované hnojení, které umožňuje 
umístit granule vedle semen. Výsledkem je vysoká účinnost 
hnojení, a to i v chladném období. Produkt může být smíchán 
s draselnou solí, síranem draselným nebo síranem hořečnatým.



19draslíková hnojiva 

Síra (SO3)
oxid sírový rozpustný ve vodě  

Sodík (Na2O)
oxid sodný rozpustný ve vodě

Draslík (K2O)
oxid draselný rozpustný ve vodě

Hořčík (MgO)
oxid hořečnatý rozpustný ve vodě

41% 

6,5% 

15%

4%

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva 
kg/ha)

Ozimé obilí 8 150-350
Jarní obilí 6 100-250
Řepka ozimá 4 200-450
Kukuřice 9 200-450
Cukrová řepka 60 250-500
Brambory 50 250-500
Pastviny 40 150-350

* dávkování závisí na dostupnosti živin v půdě

Perfektní kombinace
draslíku, hořčíku a síry
v jedné kulaté granuli.

UltraKali je hnojivo s velmi vysokou koncentrací živin: draslíku, 
hořčíku, síry a sodíku. Bylo vytvořeno kombinací draselné soli se 
síranem hořečnatým a sodným. Tyto složky byly použity v po-
měru, které umožňují vyvážené uspokojení nutričních potřeb 
nejnáročnějších rostlin.

Veškeré složky hnojiva se zcela rozpouští ve vodě, takže se rychle 
a snadno absorbují. UltraKali chrání plodiny před účinky sucha 
v půdě, díky čemuž jim umožňuje racionálně hospodařit s vo-
dou, zvyšuje odolnost proti mrazu a zvyšuje efektivitu příjmu 
dusíku. To má pozitivní vliv na výšku plodiny a její kvalitu.

Kulatá granule UltraKali je jedinečná mezi draselnými hnojivy. 
Vyznačuje se vysokou tvrdostí, je stabilní a odolná. Díky tomu 
je hnojivo vhodné pro veškeré typy rozmetadel. Obsah sodíku 
ve formě síranu je také unikátní. Obvykle se tento prvek na-
chází v hnojivech ve formě chloridu (kamenná sůl), což zvyšuje 
zasolení půdy.

Hnojivo se doporučuje k předosevní aplikaci po sklizni před-
plodiny. Je možné také přihnojení v technologii dělených dávek, 
významných pro půdy s malým sorpčním komplexem.
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Dusík (N)
amonný

27%

Hořčík (MgO)
celkový oxid hořečnatý

Vápník (CaO)
celkový oxid vápenatý

6% 

4%

UULLTRATRA
CANCAN  N27N27

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva 
kg/ha)

Ozimé obilí 8 200-350
Jarní obilí 6 150-300
Řepka ozimá 4 200-400
Kukuřice 8 200-350
Cukrová řepka 60 150-300
Brambory 50 150-300
Pastviny 40 150-300

* dávkování závisí na předpokládané úrodě

Dusík (N)
amonný

Dusík (N)
dusičnanový

13,5% 

13,5% 

UltraCAN je univerzální dusíkaté hnojivo, které obsahuje 27 % 
dusíku (N) včetně 13,5 % dusičnanového dusíku (NO3) a 13,5 % 
amonného dusíku (NH4). Kromě toho obsahuje 6 % celkového 
vápníku (CaO) a 4 % hořčíku (MgO).

UltraCAN je hnojivo, které díky dusíku ve formě dusičnanu 
poskytuje rostlinám okamžitou dostupnost této živiny, což 
je nesmírně důležité v době, kdy začíná vegetační období po 
době odpočinku, pro regeneraci rostlin po zimě a také při in-
tervenčním hnojení v případě nedostatku dusíku v rostlině. 
Na druhou stranu je amonná forma dusíku vázána sorpčním 
půdním komplexem a zaručuje dostupnost dusíku v pozdějším 
vegetačním období.

UltraCAN je stabilizované hnojivo díky přidání sloučenin váp-
níku a hořčíku. Tyto sekundární živiny společně s dusíkem 
významně zvyšují účinnost tohoto produktu a snižují riziko 
okyselování půdy.

Specifickou vlastností UltraCAN je rovnoměrný, stabilní a odolný 
granulát, který umožňuje rovnoměrnou a přesnou aplikaci v pří-
padě širokého rozsahu rozmetání (do 36 m). Tento produkt může 
být smíchán přímo před setím s jinými hnojivy, např. fosforeč-
nými nebo draselnými. Může být použit pro všechny plodiny, pro 
předosevní použití (v tomto případě se doporučuje jej zapravit 
do půdy) a také pro přihnojení.

Granulované dusíkaté hnojivo
s rychlým působením.

ledek amonný s vápencem
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Dusík (N)
amonný

Dusík (N)
dusičnanový

Dusík (N)
amonný

Síra (S)
rozpustná ve vodě

21% 

24% 

NS 21-24NS 21-24

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva 
kg/ha)

Ozimé obilí 8 100-200
Jarní obilí 6 100-150
Řepka ozimá 4 150-250
Kukuřice 8 100-200
Cukrová řepka 60 150-200
Brambory 50 150-200
Pastviny 40 150-200

* dávkování závisí na předpokládané úrodě

Ultra S je granulované hnojivo na bázi dusíku a síry, které obsa-
huje 21 % dusíku (N) v amonné formě (NH4) a až 24 % síry (S) ve 
formě síranu. Složky obsažené v tomto hnojivu se velmi dobře 
rozpouští ve vodě a jsou okamžitě dostupné rostlinám. Ultra S 
může být používán pro veškeré předosevní hnojení, v případě 
potřeby také pro přihnojení rostlin. Doporučuje se zejména 
pro rostliny, které vyžadují vysoký obsah síry, např. řepku, obilí, 
kukuřici a zeleninu.

NH4 amonný ion obsažený v hnojivu Ultra S může být přímo 
absorbován rostlinami, což je nezbytné pro správný vývoj ko-
řenového systému a např. lepší regeneraci rostlin po zimě na 
začátku vegetačního období. Kromě toho je dusík v této formě 
zadržován v půdě sorpčním komplexem, který chrání tento dů-
ležitý prvek před vyplavením. Při nitrifikačním procesu přechází 
dusík amonný do nitrátové formy (NO3), díky čemuž je dostupný 
pro rostliny v pozdějším vegetačním období.

Ultra S je také dokonalým zdrojem síry, která podporuje a řídí 
mnoho základních funkcí rostlin včetně syntézy bílkovin, což 
zaručuje vysokou kvalitu a velikost úrody.

Specifickou vlastností Ultra S je rovnoměrný, stabilní a odolný 
granulát, který umožňuje rovnoměrnou a přesnou aplikaci při 
širokém rozsahu výsevu. Tento produkt může být před použitím 
přímo míchán s jinými dusíkatými, fosforečnými a draselnými 
hnojivy.

Hnojivo pro plodiny vyžadující 
efektivní přísun síry a dusíku.

granulovaný síran amonný



22 dusíkatá hnojiva

Dusík (N)
amidový

46%

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva 
kg/ha)

Ozimé obilí 8 150-300
Jarní obilí 6 200-300
Řepka ozimá 4 200-400
Kukuřice 8 150-350
Cukrová řepka 50 200-350
Brambory 50 200-350
Pastviny 40 200-300

* dávkování závisí na předpokládané úrodě

UltraGran je granulované hnojivo s obsahem 46 % močovino-
vého dusíku, což je nejvyšší možná hodnota ze všech pevných 
dusíkatých hnojiv. Dusík v podobě amidu (NH2) podléhá procesu 
hydrolýzy v půdě, v důsledku čehož je přeměněn na amonnou 
formu (NH4). Tato forma je zachovávána v sorpčním komplexu 
půdy a část z ní přechází (v nitrifikačním procesu) do formy 
dusičnanu (NO3). Rostlinám to poskytuje stálý a rovnoměrný 
přístup k této živině po celou dobu vegetačního období.

UltraGran je rovnoměrný, stabilní a odolný granulát vhodný pro 
přepravu a skladování, zaručující rovnoměrné setí při velkém 
rozsahu rozmetání (do 36 metrů). Je přizpůsoben všem typům 
rozmetadel a je ideální pro precizní zemědělství. Lze jej použít 
samostatně pro aplikaci do půdy, povrchové hnojení nebo pro 
aplikaci na list. Může být snadno smíchán s amofosem nebo 
draselnými hnojivy. Je to nejběžnější forma dusíkatého hnojiva, 
která je v současné době na světě používána.

Vysoce účinné dusíkaté hnojivo 
umožňující rovnoměrnou 
aplikaci během rozmetání.

granulovaná močovina

MOČOVINA
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Dusík (N)
amidový

46%

Rostlina Očekávaná úroda
(t/ha)

Dávka hnojiva 
kg/ha)

Ozimé obilí 8 150-300
Jarní obilí 6 200-300
Řepka ozimá 4 200-400
Kukuřice 8 150-350
Cukrová řepka 50 200-350
Brambory 50 200-350
Pastviny 40 200-300

* dávkování závisí na předpokládané úrodě

U dusíkatých hnojiv se močovina vyznačuje nejvyšším obsahem 
živiny (N) a její organickou formou, jelikož obsahuje 46 % du-
síku ve formě amidu (NH2). V půdních podmínkách tato forma 
přechází na amonnou formu (NH4), která se v průběhu dalších 
přeměn může změnit na dusičnanovou formu (NO3). Intenzita 
procesu přeměny močoviny záleží hlavně na teplotě, vlhkosti, 
pH půdy a mikrobiální aktivitě.

UltraMočovina je univerzální hnojivo, které může být použito 
před setím nebo jako povrchové hnojivo pro všechny plodiny. 
UltraMočovina snižuje zasolnění půdy 2–4krát ve srovnání s ji-
nou formou dusíku a snižuje hromadění dusičnanů v rostlinách.

Velmi zajímavá je také aplikace na list nebo postřik vodným 
roztokem. Amidová forma dusíku snižuje žahavé vlastnosti ve 
srovnání s ostatními dusíkatými hnojivy. Koncentrace hno-
jiva v kapalině se však musí přizpůsobit druhu a vývojové fázi 
rostliny. Aplikace na list včetně síranu hořečnatého zvyšuje 
bezpečnost aplikace a účinnou tvorbu prvků obsažených v pra-
covní kapalině.

Univerzální dusíkaté hnojivo, 
doporučené i pro aplikaci

na listy.

močovina
močovina pro hnojení
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Efektivní hnojení 
Při výběru nejúčinnější technologie hnojení je zásadní po-
chopit požadavky na výživu jednotlivých rostlin a znát vlast-
nosti a kvalitu obdělávané půdy.

Testování půdy je nezbytné pro správné stanovení potřeb-
ného množství živin a pro správný výběr hnojiv a jejich dáv-
kování. Získané informace jsou také nezbytné pro účinnou 
regulaci kyselosti (vápnění), stanovení rozsahu a způsobu 
provádění takových prací.

Náklady za hnojiva 
představují cca 30–45 % 

veškerých nákladů na 
agrotechniku

Pěstování (3-8%)

Odrůda (15-20%)

Sklizeň a skladování  (10-12%)

Termín výsevu (10-15%)

Ochrana rostlin (10-15%)

Střídání plodin (12-15%)

Hnojení (40-50%)

Faktory formující plodinu

Absorpce makro a mikroprvků v závislosti na kyselosti

Dusík (N)

Fosfor (P)
Draslík (K)

Síra (S)

Vápník (Ca)

Hořčík (Mg)

Bor (B)
Měď (Cu)

Železo (Fe)

Mangan (Mn)

Molybden (Mo)

Zinek (Zn)

Mezi nejdůležitější faktory, na které má přímo vliv zemědělec 
a které rozhodují o úrodě, patří právě hnojení. Náklady vy-
naložené na hnojiva a jejich použití zároveň představují více 
než 1/3 všech zemědělských nákladů. Kromě toho je třeba 
mít na paměti, že půdní kyselost má velký vliv na efektivitu 
a vstřebávání dodávaných živin.



Podstawą do ustalenia właściwej dawki 

nawozu jest analiza gleby na zawartość 

przyswajalnych form P, K, Mg oraz okre-

ślenie jej odczynu (pH).

• Azot      N        160-180 kg/ha
• Fosfor   P2O5  60-80 kg/ha
• Potas    K2O    160-180 kg/ha
• Siarka  S        30-50 kg/ha

Dawki przy średnim zapo-
trzebowaniu na fosfor i potas, 
wysokim na azot, oraz zakła-
danym plonie 8-10 t/ha:

• Azot      N        20-26 kg
• Fosfor   P2O5  10-12 kg
• Potas    K2O    20-25 kg
• Siarka  S        5-6 kg

Potrzeby pokarmowe
(na 1t ziarna + masa
słomy):

PROPOZYCJE
NOWOŻENIA

kukurydza A B C D

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

D

* Proponowaną ilość azotu można również zastosować w takich nawozach jak: UltraGran, saletrzak, saletra amonowa. ** Proponowany nawóz można również zastosować jesienią.  

ANALIZA
CHEMICZNA
GLEBY

wschodysiew

0900 faza
6 liścia

strzelanie w źdźbło
16 - 53

kwitnienie
63

dojrzewanie
89

faza
4 liścia

14
rozwój
siewek

13

Łączna dawka (kg/ha)

   165          69          164          29

   186          65          168          18 

   165           50          164          59 

azot N fosfor P2O5 potas K20 siarka S

Ultra 10, 250 kg/haC
UltraKali**, 250 kg/ha
+ UltraMocznik*, 200 kg/haC

UltraMocznik*, 150 kg/haC

UltraKali**, 400 kg/ha
+ UltraMocznik*, 150 kg/haD

UltraKorn, 250 kg/haD
UltraMocznik*, 100 kg/haD

Ultra 8, 500 kg
+ UltraMocznik*, 150 kg/haA

UltraMocznik*, 150 kg/haA

UltraDAP lub MAP, 150 kg/haB
UltraKali**, 400 kg/ha
+ UltraMocznik**, 200 kg/haB

UltraMocznik*, 100 kg/haB

   178         100          150           10 

1-2 tygodnie
przed siewem

Potřebný obsah živin definovaný 
jako množství živin nezbytných pro 
rostlinnou produkci jedné tuny vý-
nosu na hektar.

PHOSAGRO PŘIPRAVILO NÁVRHY 
NA HNOJENÍ PRO HLAVNÍ PLODINY 

V ČESKU. JSOU VYNIKAJÍCÍM 
A OSVĚDČENÝM VÝCHOZÍM BODEM NA 

CESTĚ K DOSAŽENÍ BOHATÉ ÚRODY.

Komplexní návrhy programů hnojení s přihlédnutím k aplikaci 
hnojiv během jednotlivých vegetačních období, druhu hnojení 
a celkovému množství živin.

Spotřeba hnojiv vypočtena na 
základě nutričních potřeb a oče-
kávané úrody za předpokladu prů-
měrné bohatosti půdy na živiny.
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