
Basfoliar 36 Extra 
Dusíkaté listové hnojivo s hořčíkem a mikroprvky 

 

Výrobce: COMPO GmbH & Co.KG., Münster, Německo 

Dovozce: AgroEfekt, s.ro.  250 01 Zápy 169 
Evidenční číslo: O181 
 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Složení: 27% N Celkový obsah dusíku 

18,7% N karbamidový dusík 

4,7% N nitrátový dusík 

3,6% N amonný dusík 

3% MgO vodorozpustný oxid hořečnatý 

0,02%  B  vodorozpustný bor 

0,2%  Cu  vodorozpustná měď 

0,02%  Fe  vodorozpustné železo 

1,0%    Mn  vodorozpustný mangan 

0,005%Mo  vodorozpustný molybden 

0,01%  Zn  vodorozpustný zinek 

 
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg/kg hnojiva): kadmium 1,0; 

olovo 10,0; rtuť 1,0; arsen 10,0; chrom 50,0  

 

Rozsah a způsob použití: 

Basfoliar 36 Extra je vhodný pro použití v intenzivních pěstebních podmínkách, kdy je kromě vysoké potřeby 

dusíku pro přihnojení i zvýšený požadavek na přísun hořčíku a manganu. Na půdách s vysokou hodnotou pH a 

s tím spojenou možností blokace manganu, v suchých oblastech, popř. za déle trvajícího sucha zajišťuje přísun 

hořčíku, manganu a dalších mikroprvků.  

 

Kombinace s přípravky na ochranu rostlin 

Hnojivo je při uvedených koncentracích mísitelné s běžnými přípravky na ochranu rostlin. Před velkoplošnou 

aplikací takto vzniklých směsí je však vždy doporučeno vyzkoušet je nejprve na menší ploše. Vždy respektovat 

údaje výrobce o vzájemné mísitelnosti. Basfoliar 36 Extra je nutno vždy nejprve smíchat s vodou, potom možno 

přidat další přípravek. 

 

Aplikační dávky: 

Zemědělské plodiny      l/ha 

Obilniny, brambory, řepka, kukuřice    6-12 

Luskoviny na semeno, cukrovka, slunečnice   4-10 

 

 hrách a bob přihnojit jednou před květem a dvakrát po odkvětu (opad květů až tvorba lusků) v odstupu 

10 – 14 dnů. 

 slunečnici přihnojovat od fáze čtyř listů do 80 cm výšky ve 2 – 3 aplikacích v kombinaci s pesticidy 

 

 

Ostatní plodiny       l/ha      koncentrace postřikové jíchy (%) 

Ovoce1) 

Jádrové ovoce2)   7,5 – 12,0   0,5 – 0,8 

Peckové ovoce3)   3,5 – 4,5    0,25 – 0,3 

Drobné ovoce3)   2,25    0,15 

Angrešt3)   1,5    0,1 

Jahody3)    3,0 – 3,5    0,2 – 0,25 

Vinice (neaplikovat v době květu) 

aplikace postřikovačem  max. 4,5    0,3 

aplikace rosiči       0,6 

Chmelnice   7,5    0,5 

 



Ostatní plodiny       l/ha      koncentrace postřikové jíchy (%) 

 

Školky dřevin 4)   7,5   0,5 

Polní zelenina 

Celer, špenát   4,0 – 8,0   1,0 – 2,0 

Hrášek    3,2 – 4,0   0,8 – 1,0 

Zelí, květák   8,0 – 12,0  2,0 – 3,0 

Kedluben   4,0 – 8,0   1,0 – 2,0 

Čínské zelí   2,0 – 3,0   0,5 

Rajčata    3,0 – 6,0   0,75 – 1,0 

Salát    2,0 – 4,0   0,4 – 0,6 

Okurky    2,0 – 6,0   0,5 – 1,0 

 
1) Při aplikaci rosiči zvýšit koncentraci na dvoj- až trojnásobek dle typu stroje. 
2) U odrůd jabloní náchylných k rzivosti (např. Golden Delicious) neaplikovat před fází vlašského ořechu. 
3) Při nižším množství vody nesmí být u třešní, jahod a drobného ovoce zvyšována koncentrace. 
4) Množství vody do 400 l/ha. 

 

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v původních obalech. 

Hnojivo se dodává balené. 

Hmotnost náplně:  

Datum výroby: 
 


