
HORTYFLOR® :

• czarnoziem do stosowania bezpośredniego, stworzony wyłącznie w wyniku zmieszania i humifikacji 
wyselekcjonowanego obornika (obornik bydlęcy i ptasi), który został poddany procesowi Fermentacji/Humifikacji 
przez 7/8 miesięcy 

• nie został poddany procesowi sztucznego suszenia (został przygotowany w piecu lub przy zastosowaniu 
ciepłego powietrza) 

• najlepsze rezultaty osiągną Państwo rozprowadzając produkt zaraz przed ostatnią fazą użyźniania, mieszając go 
z glebą w fazie poprzedzającej sadzenie lub przed przesadzaniem; w szczególności rozsypując po polu należy 
pamiętać o minimalnej głębokości 2 cm i maksymalnej 15 cm; stosując produkt na obszarze zadrzewionym 
należy pamiętać o zachowaniu odległości od pienia wynoszącej 18/20 cm o głębokości 10/15 cm; 

• w przypadku nawożenia w sadach z trawa (dziki trawnik lub zasadzony pomiędzy rzędem drzew) produkt 
musi zostać rozsypany w sposób jednolity na powierzchni; pożyteczne może się okazać późniejsze usuniecie 
chwastów w celu przyspieszenia rozpuszczenia produktu 

• może zostać rozprowadzony również na pozostałościach upraw (słoma, rapier kukurydzy) przed zaoraniem, 
aby uprościć degeneracje rozpadu i ułatwić działanie mikrobiologiczne w terenie.
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Growing Equipment since 1973

HORTYFLOR®

GRANULOWANY

 DO
ZW

OL
ONY W ROLNICTWIE 

PACKAGING WOREK kg 25 nad pallet kg 1.500
BIG BAGS kg 500 
BULK
WOREK kg 5 nad cartonbox kg 360

HORTYFLOR®

Granulowany
Specjalny do warzyw, owoców i kwiatów, biologicznie 
aktywnyaktywny



SKLAD ORGANICZNY MIESZANKI HUMIFIKOWANEJ OBORNIKA (OBORNIK BYDLECY I PTASI) 100%

Azot (N) w calosci organiczny 
Calosc tlenku potasu (K2O)
Substancja organiczna humifikowana

3 - 4%
3 - 4%

38 - 45%

Calosc bezwodnika fosforowego (P2O5)
Wegiel (C) organiczny pochodzenia biologicznego
pH

3 - 4%
22%
6 - 7

DAWKI I SPOSÓB STOSOWANIA

ZALECANE DAWKI Kg/haUPRAWA

Ziarno/Jeczmien/Inne zboza
Kukurydza, Burak
Rosliny aromatyczne i ziola
Ogrodnictwo/uprawy przemyslowe
Karczochy
Sady/gaje drzew cytrusowych/kiwi (mlode rosliny) po 1 roku
Sady/gaje drzew cytrusowych/kiwi (rosliny w produkcji)
Winnice (rosliny w produkcji)
Gaj oliwkowy stary

1000 - 1500
1500 - 2000
1000 - 1500
2000 - 2500
1800 - 2000

 Kg 1 - 1,5 na roślinę
 Kg 5 - 7 na roślinę

ZALECANE DAWKI Kg/haUPRAWA

Owies/Ryż, Soja
Tytoń
Pasze/Trawniki, Orzechy
Truskawki, Kwiaty
Winnice (młode rośliny) po 1 roku

Gaj oliwkowy nowo posadzony
Trawaniki/parki, Pola golfowe

1000 - 1500
1000 - 1200
1000 - 1500
2000 - 2500

Kg 0,5 na roślinę
Kg 0,5 na roślinę

Kg 2 - 3 na na roślinę
Kg 2 - 3 na roślinę
maks g 250 na m2

NAWOŻENIE PODŁOŻA

Nawożenie na ścierniskach, słomy, pozostałości po uprawach (w celu 
odzyskania środków odżywczych i przekształcenia czarnoziemu)

NAWOZENIE POWIERZCHNIOWE

Powyższe dawki są wartościami przybliżonymi i mogą się zmienić w zależności od stosunku do właściwości 
klimatyczno - powierzchniowych danego obszaru.

Kg 0,250 kg na m2, co daje 2500 kg na hektar

Kg 0,150 kg na m2, co daje 1500 kg na hektar

1000 - 2000 Kg na hektar 

Properly 
dispose of 
packaging.
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The above mentioned doses are indicative and may change in relation to soil and climatic conditions 
of each area (fertility: chemical, physical and biological; rainfall and temperature).
Moreover they should be included in the entire fertilization plan.

The analytical data written on packaging follow the instruction of the 
regulation in force. All data included in this publication are indicative. 
FOMET reserves the right to change them without prior notice.
 

Product should not be in contact with plant’s 
roots. The product is for professional use only.
Keep out of reach of children and animals

Keep in a 
sheltered dry 
place.

The indicated cultivation are representative of each category; HORTYFLOR® applies to many others with the same mode of use.


