
 
 

Doporučenia použitia kvapalného organominerálneho hnojiva DARINA 4 
pre rast vinohradov na pôdach Slovenskej republiky. 

 
    Pôdy, na ktorých rastie vinohrad sú hnedozeme. Tieto pôdy sa formujú v podmienkach 
teplého vlažného klímatu. Charakteristické sú hnedou farbou a sypkou alebo orechovou 
štruktúrou, značným obsahom humusu / 5-10 % vrchnej vrstvy /, zvyčajne slabokyslou 
reakciou. Pôdny profil je do 100 cm. 
    Tieto pôdy sú úrodné, no v podmienkach ich využitia často pôsobia vymývanie a erózia. 
Pri intenzívnom využití týchto pôd a využívaní pre poľnohospodársku produkciu je 
nevyhnutné hnojenie organickými a minerálnymi hnojivami. Pre  dosiahnutie vysokej úrody  
/ 150 – 170 q/ha / vinohradu sú potrebné výživné látky v pomere na 1 ha : 
200 kg dusíka, 70 kg fosforu, 150 kg draslíka. Koeficient využitia výživných látok 
vinohradom je okolo 30 %. Hnojenie organominerálnym kvapalným hnojivom DARINA 4  
je nevyhnutné pre zvýšenie daného koeficientu, čo má za následok zvýšenie hektárových 
výnosov. Veľký význam to má najmä pri využití fosforu. 
 
Doporučené spôsoby použitia kvapalného organominerálneho hnojiva DARINA 4  : 
 

1. Hnojivo „ DARINA 4 „ sa doporučuje používať vo vinohradníctve formou postreku. 
Postrekovanie rastlín spôsobuje zvýšenie váhy strapcov hrozna a taktiež spôsobuje zvýšenie 
cukornatosti plodov. 
    Postrekovanie môžete prevádzať trikrát počas vegetácie, v štádiu pred kvitnutím, po 
kvitnutí alebo pred dozrievaním. Najlepšie je postrekovať skoro ráno alebo pred súmrakom, 
postrekujte na vlažné listy, pred aplikáciou hnojiva ovlažte vinohrad vodou. Dodržujte 
presné rozptýlenie pri postrekovaní . / 10 ml „ DARINY 4 „ na 1 l vody /. Na 1 m2 

použite 50 ml vodného roztoku DARINY 4 v koncentrácii 1 : 100. Dávka na hektár  
je najviac 5 l DARINY 4, čiže použite 500 l vodného roztoku DARINY 4 v koncentrácii  
1 : 100.                

2. Hnojivo „ DARINA 4 „ môže byť použité pri štepení pre lepšie zrastenie,  dopomáha 
aj pre lepšie prijatie sadeníc. Pred zakorenením sadenice na 2-3 hodiny postavte sadenice 
do vodného roztoku „ DARINA  4 „ : voda = 1 : 100. 

3. Nakoľko je vinohrad kultúra, ktoré je veľmi citlivá voči vonkajším podmienkam, 
postrekovanie vodným roztokom hnojiva DARINA 4 / 1 : 100 / zvyšuje odolnosť vinohradu 
voči vonkajším vplyvom. Použite 50 ml vodného roztoku hnojiva / 1 : 100 / na 1 meter 
štvorcový. Dávka hnojiva na  1 ha je 5 l, čiže 500 l vodného roztoku. 
          Použitie hnojiva DARINA 4 môžete zmiešať s pesticídmi.   
  
   


