ZERA, a.s., Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovice
Vám představuje vysoce účinné hnojivo

ZERAGANIC
Osvědčené hnojivo pro zahradníky, zahrádkáře, vinaře a ostatní pěstitele!
ZERAGANIC je organické hnojivo, které lze použít při pěstování všech druhů plodin, ovoce a
zeleniny, vinné révy, okrasných keřů a stromů, květin, trávníků, luk a pastvin.
ZERAGANIC má více organických látek než uložený chlévský hnůj. Je to ekologicky čisté hnojivo
s vyváženým obsahem živin. Je vyráběn ve speciálním zařízení řízenou termofilní aerobní fermentací
organických odpadů.
K výrobě je použit hlavně koňský a vepřový hnůj, kuřince a drůbeží podestýlka. Výrobní proces
probíhá při teplotách vyšších než 65 % C, čímž jsou likvidovány v použitých surovinách patogenní
mikroorganizmy a klíčivá semena plevelů.

ZERAGANIC

EKONOMICKÉ
VÝHODY

CHEMICKÝ
ROZBOR

DÁVKOVÁNÍ

-

100 % přírodní hnojivo a půdní stabilizátor
zvyšuje kapacitu kationů v půdách
vytváří půdní granulaci a zlepšuje půdní strukturu
snižuje půdní erozi
zlepšuje propustnost těžkých půd
zlepšuje uchování půdní vláhy v lehkých půdách
snižuje vyplavování živin z půdy
významně vyrovnává rychlé kolísání půdního pH
zpomaluje uvolňování živin
zlepšuje výnosy
zlepšuje vybarvení květin a ovoce
ozdravuje rostliny a celé porosty
zvyšuje skladovatelnost ovoce a květin
prodlužuje stonky rostlin
snižuje nároky na zavlažování
zlepšuje využívání anorganických hnojiv
dodává rostlinám makro i mikro živiny

-

obsah sušiny 42 – 45 %
v sušině % cca DUSÍK
N
min.
FOSFOR
P
min.
DRASLÍK K
min.
VÁPNÍK
Ca
min.
HOŘČÍK Mg min.
Organické látky cca

-

vinice 10-15 t/ha (běžné jarní hnojení)
zakládání nových vinic 40-60 t/ha
zelenina 10 t/ha
okopaniny (brambory, řepa, apod.) 10-15 t/ha
ovocné stromy 5 kg/strom
okrasné květiny 5 kg/m2
stálé porosty 5 kg/m2
pastviny 5 t/ha
trávníky a keře (živé plochy 5 kg/ha)

3%
2%
1,5 %
3%
0,5 %
80 %

ZEM DO KVĚTINÁČŮ A KONTEJNERŮ A ZÁVĚSNÝCH KOŠŮ
- ½ dílu hnojiva ZERAGANIC, 1 díl drcené kůry, 1 díl písku
TRUHLÍKOVÉ ROSTLINY NEBO SADBOVÉ BALÍČKY
- ½ dílu hnojiva ZERAGANIC, 1 díl drcené kůry nebo rašeliny
- 2 díly písku nebo vrchní lehké zeminy

MOŽNOSTI POUŽITÍ
ZELENINA
OVOCE A OKRASNÉ
DŘEVINY
KVĚTINY
ZÁHONOVÉ
TRÁVA
NA ZAHRADĚ

- 1 kg (2 litry) na m2, lehce vpravit do půdy před sázením (setím)
nebo 0,5 kg (1 litr) při aplikaci po vzrůstu mezi řádky
- 5 kg (10 litrů) na stromek (keř) stejnoměrně v 2 m kruhu do všech
směrů k aplikaci na jaře a na podzim
- při kontinuální produkci 0,5 kg (1 litr) na m2 k opakované
aplikaci po každé sklizni
- 0,5 kg (1 litr) na m2 na jaře a na podzim

ZPŮSOB APLIKACE
ZÁHONY
JEDNOTLIVÉ
JÁMY (JAMKY)
VZROSTLÉ STROMY
A PLODINY

- stejnoměrně rozházet ZERAGANIC na záhony a zapravit do 5 cm
vrchní vrstvy
- po vyhloubení jámy přidat dávku ZERAGANICU, před zasazením
rostliny dobře promíchat s půdou
- lehce prokypřit povrch zeminy kolem rostliny a stejnoměrně posypat
určeným množstvím ZERAGANICU

Výrobce zabezpečuje i rozvoz a případně rozmetání hnojiva dle požadavku kupujícího a
ceníku služeb. Při odběru nad 1 tunu množstevní sleva 10 %.
UPOZORNĚNÍ:

ZERAGANIC po aplikaci nutno ihned zapravit do půdy, neboť silně zapáchá!

