
formulované listové NPK-hnojivo 
pro dodání rychle účinného fosforu 

a draslíku na podzim i na jaře

Lépe přijatelný a účinnější fosfor 
                     ve formě polyfosfátu 
Lépe přijatelný a účinnější fosfor 
                     ve formě polyfosfátu 



RETAFOS®prim – přednosti hnojiva

kapalné hnojivo s vysokým obsahem plně rozpuštěných živin 

fosfor a draslík ve specifických formách – polyfosfát amonný 
a organicky vázaný draslík – rychlý příjem rostlinou (graf 1)

antistresová bioaktivní složka – obsahuje humáty, oligopeptidy 
(komplex specifických aminokyselin) a adhezivní látky s vysokou 
odolností vůči smyvu.

RETAFOS®prim – přínos aplikace

výrazný aktivační účinek na rostliny

zvýšení tvorby hmoty rostlin a rozvoj výnosotvorných prvků (graf 2)

zvýšení příjmu a využití živin, jejich uložení do biomasy a omezení ztrát během zimy (graf 2a)

zvýšení produkce jednoduchých cukrů v kořenech – zvýšení odolnosti vůči chladu (graf 3)

zvýšení výnosového potenciálu (graf 4)

RETAFOS  prim – formulované listové NPK-hnojivo pro dodání 
    rychle účinného fosforu a draslíku na podzim i na jaře

® 

RETAFOS®prim působí jako spouštěč základních 
metabolických pochodů - podporuje příjem živin, 
tvorbu energeticky bohatých látek, transport    
asimilátů. Tím podporuje zakládání a rozvoj          
výnosotvorných prvků.



     Plodina Termín Dávka  Možnost Množství  vody
 aplikace    kombinace

olejniny

obilniny

okopaniny

luskoviny

od fáze 3
pravých listů

přípravky na ochranu 
rostlin, růstové 

regulátory hnojiva;
vždy doporučujeme

provést zkoušku
mísitelnosti

5 l/ha 120–300 l/ha

RETAFOS®prim – optimální použití

aplikace na rostliny, u nichž by nedostatek fosforu a draslíku 
mohl omezit růst a rozvoj výnosotvorných prvků

snížení citlivosti rostlin ve stresových situacích

podpora rozvoje kořenového systému

RETAFOS®prim 
je dodáván v kanystrech o objemu 20 l 
a v kontejnerech o objemu 600 a 1000 l

RETAFOS®prim – složení a dávkování
doporučená dávka 5 l/ha

Obsah bóru je v doporučené dávce 5 l/ha záměrně zvolen 
na úrovni 25 g, aby dávka vyhovovala při použití v obilninách. 
Při použití v ozimé řepce a dalších na B náročných plodinách 
se doporučuje přídavek hnojiva Bór 150. 

obsah živin

 N  P2O5 (polyfosfát)   K2O (octan) B

125 g/l                            250 g/l                             250 g/l                               5 g/l
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Ing. Petr Kovanda (střední Čechy)  602 502 219

Ing. Václav Šíma (jižní Čechy)  724 259 038

Ing. Tomáš Turnovec (jižní Čechy)  721 055 301 

Ing. Ondřej Tulačka (střední a západní Čechy)  602 132 257 

Zdeněk Štochl (severní Čechy)  724 258 938 

Ing. Ivo Janecký (východní Čechy)  724 064 935

Ing. David Hubert (východní Čechy)  725 845 709

Ing. Miroslav Pospíšil (jižní Morava)  602 132 258 

Jaroslav Drbal (střední Morava)  602 132 259

Ondřej Cinek (střední Morava)  702 118 655 

Radomír Daňhel (severní Morava)  724 063 113

 

Ing. Pavel Pluhař (odborný specialista na výživu rostlin)  724 342 004

Ing. Jaroslav Mráz (agronomický specialista)  602 261 435

➊

➋

➌

➍

➎

➏

➐

➑

➒

AGRA GROUP a.s.

Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic
tel.: +420 383 399 737, fax: +420 383 399 735, mobil: +420 606 634 784, e-mail: info@agra.cz, 
www.agra.cz
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