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Jak probíhá proces kompaktování?
Společnost AGRO CS vybudovala ve svém výrobním areálu Říkov kompaktovací linku (jedinou svého
druhu v Evropě), která umožňuje výrobu kompaktovaných hnojiv.
Kompaktování je proces granulace hnojiv za sucha (stlačením při vysokém tlaku). Klasická směsná
granulovaná hnojiva vznikají smícháním granulí jednotlivých složek v požadovaném poměru. Při výrobě
kompaktovaných hnojiv však smícháme jemné částice jednotlivých složek, a teprve z této směsi
vyrobíme kompaktované granule. Jednotlivé granule tedy obsahují všechny složky hnojiva, a to
umožňuje mnohem lepší a rovnoměrnější distribuci živin k jednotlivým rostlinám.
Zatímco výroba vícesložkových granulovaných hnojiv (mokrou cestou) zpravidla vyžaduje dlouhodobou
kontinuální výrobu jednoho složení hnojiva, tak naše technologie výroby kompaktovaných hnojiv
umožňuje výrobu širokého sortimentu s různým složením hnojiv, podle potřeb jednotlivých druhů
rostlin, jejich vývojových fází, klimatických a půdních podmínek, podle potřeb zákazníka, atd.
Při výrobě dochází k namletí jednotlivých složek hnojiva, jejich nadávkování a smíchání podle
požadovaného složení a následně je hnojivo slisováno do pevných granulí.

míchání

CERERIT Hobby® Gold je bezchloridové granulované hnojivo,
obsahující mikro- a makroprvky, jako je železo, vápník a hořčík. Je
určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin. Používá
se k základnímu hnojení i přihnojení během vegetace. Zvýšený obsah
draslíku podporuje vyzrávání, lepší zbarvení plodu a vyšší cukernatost.
Přidaný obsah železa zabraňuje žloutnutí listů. U jehličnanů je pak
účinnou prevencí proti hnědnutí jehlic.

Proč je lepší než klasický Cererit?
• O 22 % lepší využitelnost živin pro rostliny

Proces kompaktování hnojiv:
mletí

CERERIT HOBBY® GOLD

• Plný živin (N-P-K 13-6-14+2MgO+0,3Fe)
granulace

• Pevné a rovnoměrné granule

třídění
+
recyklace

zrání

Výhody kompaktovaného hnojiva oproti blendovanému:
• Všechny živiny v jedné granuli
• Složení dle ideálního nároku rostliny na živiny
• Pevné granule - nerozpadají se na prach
• Bezodpadová technologie
• Rovnoměrnější aplikace
• Použitelné do posypových vozíků
• Česká výroba, i na zakázku

• Dusík ve dvou formách
(močovinový - pozvolné
uvolňování, amonný rychle přijatelný)
• Bezprašný, nezapáchá
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Balení:
1 kg, 3 kg, 5 kg,
10 kg (pytel a kbelík), 20 kg
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