
CONDIT® Mineral

Organické hnojivo
a pôdny kondicionér

Produkt z produktovej rady CONDIT® určený
na výživu a revitalizáciu pôd, ktoré stratili
svoju prirodzenú úrodnosť.

CONDIT® mineral ponúka trvalé riešenia pre:
 Výživu Vašich pôd      
 Intenzívne využívané pôdy s nízkym
 obsahom organickej hmoty
 Vyťažené pôdy s prejavmi pôdnej únavy
 Pôdy s nízkou mikrobiologickou aktivitou 

CONDIT® mineral poskytuje užívateľom:
 Zlepšenú kvalitu pôdy
 Zvýšenú mikrobiologickú aktivitu pôdy 
 Zvýšenie obsahu humusu a jeho kvality        
 Zlepšenú pôdnu štruktúru 
 Postupný a prirodzený rast plodín

Výsledkom tohto je
 Vyššia úroda
 Zvýšenie kvality produkcie 
 Redukcia rastového stresu
 Zníženie potreby pesticídov
 Značná úspora priemyselných hnojív
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Poľné plodiny
 Obilniny (pšenica, jačmeň, raž, kukurica, atď.)  0,5 – 1 t / ha  plošná aplikácia
 Okopaniny (cukrová repa, zemiaky, kŕmna repa)  1,0 – 1,5 t / ha plošná aplikácia
 Olejniny (repka olejka, slnečnica, mak)   0,5 – 1 t / ha  plošná aplikácia
Zelenina:
 Poľná produkcia      1,5 - 2 t / ha  plošná aplikácia
 Produkcia v sklenníkoch a fóliovníkoch   20 kg / 100 m2 plošná aplikácia
Ovocie:
 Drobné ovocie (jahody, ríbezle, maliny, atď.)   10 kg / 100 m2 plošná aplikácia
 Ovocné stromy (jablone, hrušky, čerešne, broskyne, atď.) 1 – 2 kg / m2  bodová aplikácia
 Trávnaté plochy, športové ihriská, atď.   1,0 – 1,5 kg /10 m2 plošná aplikácia
 Kvety        200 g / m2  plošná aplikácia

CONDIT® mineral je možné aplikovať do pôdy bežnými rozmetadlami priemyselných hnojív, pričom
najlepší termín pre aplikáciu je pred sejbou alebo výsadbou rastlín - počas prípravy pôdy.
Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je vhodné CONDIT® mineral zapraviť do vrchnej vrstvy
pôdy (10-15 cm) a dostatočná pôdna vlhkosť. 

CONDIT® mineral sa aplikuje raz za vegetačné obdobie v
závislosti od potrieb jednotlivých plodín a zásob živín v pôde.

Spôsob aplikácie

www.bestland-ag.com 

Pre trávniky a ovocné stromy je najlepšie aplikovať CONDIT® mineral veľmi skoro na jar. 

Ročná dávka a aplikácia

CONDIT® energia pre Vašu pôdu
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