
Čistý produkt od  
slovenského výrobcu

Vyrobené z ekologického  
chovu oviec

100 %  
BIO produkt

Bez semien, burín  
a iných zárodkov

Technológia 
Moderná nemecká technológia úpravy, re-
špektujúca zachovanie obsahu všetkých ob-
sahových látok. Počas výroby sa denaturáciou 
inaktivujú choroboplodné zárodky možných 
chorôb a semená burín. Hnojivo sa vyrába 
výlučne z ovčieho maštaľného hnoja z hlbo-
kej podstielky, vyzretý na skládke minimálne 
6 mesiacov. Maštaľný hnoj sa najprv pomelie 
a následne dopraví k sušičke, kde sa suší pri 
teplote 82 – 84 °C, čím sa uchovávajú všetky 
potrebné živiny. Vysušená hmota sa nakoniec 
presunie do peletovacieho lisu, kde sa pod 
tlakom, bez akýchkoľvek prímesí, robia pelety 
o priemere 6 mm a dĺžke 2 cm.  

aplikácia
Používa sa k príprave  pôdy, k základnému hnoje-
niu pred výsadbou a počas vegetácie na prihnojova-
nie. Aplikované organické hnojivo v pôde postupne 
uvoľňuje celý komplex prvkov spolu s humínový-
mi kyselinami, čím sa v pôde vytvárajú koloidné 
komplexy, ktoré dlhodobo priaznivo ovplyvňujú 
úrodnosť pôdy. Pri aplikovaní iba priemyselných 
hnojív pôdu okysľujeme. Hnojivom Flovium pozi-
tívne vplývame na pôdnu reakciu a tým zlepšujeme 
využiteľnosť aplikovaných živín rastlinami. Hnojivo 
nám jedným vstupom  dodá humusotvornú zložku 
a obsah potrebných živín v ľahko prijateľných for-
mách pre pestované rastliny. Komplexné riešenie 
pre všetky druhy rastlín.

Výrobca: Zamagro Plus s.r.o., 1. mája č. 470/59, 061 01 Spišská Stará Ves, web: www.flovium.sk, www.organickehnojiva.sk

FLOVIUM
Univerzálne ekologické organické hnojivo z vyzreTého ovčieho TrUsU

Jedinečné plody a kvety, zdravé rastliny



Balenia
0,5 kg 1,5 kg 5 kg 10 kg 25 kg

Dávkovanie kveTy 
ruže 150 g/m2 
balkóny 145 g/m2 
azalky 130 g/m2 
bromélie 145 g/m2 
fialky  105 g/m2 
izbové  150 g/m2 
tulipány  135 g/m2 
orchidey  130 g/m2

Dávkovanie  zelenina
koreňová 190 g/m2 
zemiaky  300 - 400 kg/ha 
cibuľová  120 g/m2  
listová  200 g/m2 
plodová  120 g/m2  
struková 120 g/m2  
uhorky    95 g/m2  
papriky  100 g/m2  

organické hnojivo  

s dlhodobým účinkom

Certifikovaný výrobok10
0 

%
Peletizované organické hnojivo z ovčieho trusu
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