MULTIFUNKČNÉ
GÉLOVÉ HNOJIVO
nového milénia
optimalizácia
spotreby
hnojiva a vody
až o

50%

GÉLOVÉ ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO
obsahujúce mikroživiny na báze
proteínového organického produktu
viazané v pôdnom kondicionéri
s arómou plodov, kvetov a rastlín.
ROKOHOLD je unikátne gélové hnojivo univerzálneho použitia, obsahujúce keratín s obsahom dusíka
v organickej forme, ďalších výživových látok a pôdny kondicionér. Tento gélový produkt patrí do novej
generácie multifunkčných hnojív.
Keratín / látka, ktorá obsahuje veľké množstvá síru obsahujúcich amínokyselín, hlavne cisteín/ priaznivo pôsobí nielen na rastlinu ale aj na pôdny substrát. Pôdny kondiconér - superabsorbent zároveň
zabezpečuje dostatočnú prítomnosť vody, zabraňuje luxusnému úniku živín a napomáha pozvoľnému
uvoľňovaniu hnojiva.

Pri aplikácii Rokohold-u sa optimalizuje
spotreba hnojiva a vody až o

50%

Rozsah a spôsob použitia ROKOHOLD-u:
Rokohold – je unikátnym druhom hnojiva v gélovej forme, určeným na výživu koreňov rastlín a úpravu
pôdnej matrice. Je vyrobené na báze keratínu a hydropolymérov, obohatené draslíkom fosforom, vápnikom, horčíkom, železom a taktiež stopovými prvkami, molybdénom, meďou, bórom, mangánom
a zinkom. Unikátnosť spočíva v spojení výživových prvkov do napúčaného pôdneho kondicionéra.
Podľa požiadaviek odberateľa je možné pridávať ďalšie stopové prvky, respektíve meniť koncentráciu makrobiotických alebo mikrobiotickýh prvkov. Rokohold má schopnosť zlepšovať výmenu iónov
v pôde a tak zabrániť úniku hnojiva do spodných vôd. Dochádza tak k postupnému uvoľňovaniu
a rovnomernému prísunu potrebných živín pre rastlinu. Je aj pôdnym kondicionérom zabezpečujúcim optimálne fyzikálne vlastnosti pôdy, do ktorej bol zapracovaný. Hydratovaný Rokohold obsahujúci
nutrienty tvorí polopriepustnú barieru v pôde, čím čiastočne utesňuje prázdny priestor medzi pôdnymi časticami. Toto výrazne zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu a výživové prvky v zóne koreňov
a podstatne tak zvyšovať ich využitie v procese asimilačného procesu rastliny. Cyklus zadržiavania vody
a jej uvoľňovania pre rastliny pomocou polyméru sa môže mnohonásobne opakovať a tak sa stáva táto
kombinácia vysoko ekonomicky výhodná. Následné opakované prihnojovanie po výsadbe je nutné cca
po 20-tich dňoch tekutým alebo sypkým originálnym hnojivom ROKOSAN.

Doporučené dávkovanie a využitie ROKOHOLDu:
Vzhľadom na variabilitu aplikácie Rokoholdu, jeho využiťeľnosť pri vplyve na faunu a flóru prakticky
neobmedzená.

1

Aplikácia a využiteľnosť pri pestovaní:
priesad plodovej zeleniny / papriky, paradajky, uhoriek, melónov, dine, baklažánov/ cibuľovín
zeleniny,kvetov, trvaliek, stálozelených, kvitnúcich, kyslomilných / rododendróny, azálky, hortenzie,
skúmie.../, interiérových a exteriérových kvitnúcich a stálozelených kvetov, jahôd a drobného ovocia /
ríbezle hrozno, čučoriedky, černice/črepníkových rastlinách, sa aplikuje ROKOHOLD následovne:
Aplikácia Rokohold-u pri už vysadených priesadách a zakorenených črepníkových rastlinách je
nasledovná: pomocou vhodnej tyčinky (môže byť napríklad ceruzka, vareška a pod.) sa utvorí okolo
koreňového systému v črepníku niekoľko hlbších dier. Do diery hlbokej 2/3 výšky črepníka sa vtlačí 10
g Rokohold-u) a zasype sa zeminou. Následne je rastlinu potrebné dostatočne zaliať. Po 20-tich dňoch
je doporučené prihnojíť rastlinu tekutým alebo sypkým ROKOSANom.

2

Rokohold pri príprave na prepravu a skladovanie koreňov ovocných
a okrasných stromov a kríkov:
Korene sa opatrne očistia a dobre namočia do vody. Následne sa ponoria do vopred pripraveného roztoku Rokohold-u / pomer ˝ kg ROKOHOLDu ku 19,5 l vody /: a nechajú sa chvíľu odstáť. Na koreňoch sa
uchytia gélové pevne prichytené častice. Koreňový systém je tak chránený pred vyschnutím a stresom.
Po 20-tich dňoch je doporučené prihnojíť rastlinu tekutým alebo sypkým ROKOSANom.

3

Rokohold pri presádzaní ovocných a okrasných stromov a kríkov:
Ovocné a okrasné stromčeky a kríky sa odporúča presádzať vtedy, ak nie je pôda príliš vlhká
(po daždi) alebo zamrznutá. Do vykopanej jamy sa na jej dno nahrnie ornica, alebo ornica s dobre uležaným kompostom, na ktorý umiestnime stromček alebo krík Okolo koreňov rozsypeme 50g
ROKOHOLDu. Nakoniec navŕšime čistú ornicu bez Rokohold-u do výšky cca 25 – 30 cm. Podľa potreby
sa presádzané stromy a kríky zalejú dostatočným množstvom vody. Po 20-tich dňoch je doporučené
prihnojiť rastlinu tekutým alebo sypkým ROKOSANom.

optimalizácia
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hnojiva a vody
až o

50%

4

Rokohold pri umelej obnove lesa:
Rokohold používaný pri umelej obnove lesa predovšetkým na ťažko-zalesniteľných stanovištiach
zvyšuje pravdepodobnosť ujatosti vysádzaných sadeníc všetkých lesných drevín. Znižuje riziko stresu
z presádzania a udržiava sadenice v optimálnom vlhkostnom a výživovom režime. Zabezpečuje rýchle
odrastanie sadenice z mrazovej prízemnej zóny a zvyšuje konkurencieschopnosť sadenice voči burine.
Dávkovanie v tomto prípade je doporučované v množstve 50 g na jednu sadenicu (do jednej jamky)
a to bez ohľadu na druh dreviny. Následné hnojenie sa doporučuje tekutým alebo sypkým hnojivom
ROKOSAN.

5

Rokohold pri zakoreňovaní odrezkov a výpestkov raslín:
Čerstvo odrezané konce odrezkov rastlín a výpestkov pripravených na zakorenenie sa namočia do
vopred pripraveného roztoku Rokoholdu/ 1/2 kg Rokoholdu ku19,5 l vody a následne vložia do vopred
pripravenej jamky a výdatne zalejú vodou. Následne sa doporučuje po cca 20-tich dňoch hnojenie
tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN.

6

Rokohold pri príprave a vysádzaní hotových trávnikových kobercov:
Pred uložením trávnikových kobercov sa pripravený roztok Rokoholdu aplikuje do pôdy, pod
trávnikový koberec, následne sa tam uloží a výdatne zaleje. Na druhý deň trávnik prihnojíme tekutým
ROKOSANom . Aplikáciu hnojiva v prípade potreby realizujeme cca každých 25 dní
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Chemické a fyzikálne vlastnosti: Tmavohnedý gél s miernym organickým zápachom
a arómou.
Zloženie: ROKOSAN Z, Kopolymér polyakrylamid akrylát sieťovaný, dusík (N) celkový, dusík (N)
dusičnanový, dusík (N) amoniakálny, fosfor (P) ako P2O5, draslík (K) celkový, draslík (K) ako K2O, vápnik
(Ca), horčík (Mg), bór (B), meď (Cu), železo (Fe), molybdén (Mo), zinok (Zn), aróma.
Obsah rizikových látok: Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR podľa Vyhlášky
MP-SR č: 26/2001 Z. z.
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: Rokohold nie je nebezpečné hnojivo,
ale môže dráždiť pokožku, sliznice (S 24/25) a po požití môže vyvolať zdravotné ťažkosti (S 20/21). Pri
práci s hnojivom je potrebné dodržať zásady základnej hygieny a nejesť, nepiť, nefajčiť (S 20/21)! Pri
rozliati na pevný povrch je veľmi šmykľavý, rozliaty produkt mechanicky zozbierajte (S40). Používajte
ochranné pomôcky /rukavice, odev/ (S 36, 37, 39).
Prvá pomoc: - po požití vypiť asi pol litra vlažnej vody, pri zasiahnutí očí vyplachovať oba spojivkové vaky prúdom čistej vody, pri zasiahnutí pokožky umyť vodou a mydlom, ošetriť respiračným
krémom. V ťažších prípadoch a po požití vyhľadať lekársku pomoc (S 26).
Podmienky skladovania: V pôvodných neporušených obaloch, v suchých, čistých priestoroch,
oddelene od potravín, krmív, mimo dosahu detí (S 2/13), pri teplotách nad 5°C.
Doba použiteľnosti: 36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.
Zneškodnenie obalov: Prázdne obaly odovzdajte do organizovaného zberu druhotných surovín.

ROKOHOLD J
GÉLOVÉ ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO obsahujúce mikroživiny na báze keratínu, NPK viazané v pôdnom kondicionéri s arómou jahôd, určené na jahody, egreše, vinič, ríbezle, černice, ...
Rozsah a spôsob použitia ROKOHOLD-u: Aplikácia ROKOHOLDu: pri vysádzaní jahôd sa
doporučuje do jamky aplikovať 10 g a pri viniči, ríbezliach, egrešoch, černiciach po 50 g ROKOHOLDu.
Už pri vysadených a zakorenených rastlinách je aplikácia následovná: pomocou vhodnej tyčinky /ceruzky, varešky.../ sa utvorí okolo koreňového systému v črepníku niekoľko hlbších jamiek, do ktorých sa
okolo každej rastliny vtlačí 50 g ROKOHOLDu a zasype zeminou. Cyklus zadržiavania vody a jej
uvoľňovania pre rastliny pomocou polyméru sa môže mnoho násobne opakovať a tak sa stáva
táto kombinácia vysoko ekonomicky výhodná. Následné hnojenie po výsadbe aplikujeme cca po
20-tich dňoch tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN.
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J

ROKOHOLD I
ROKOHOLD I - GÉLOVÉ ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO obsahujúce mikroživiny na báze
keratínu , NPK - viazané v pôdnom kondicionéri s arómou borovice, určené na ihličnany, tuje,
okrasné kry...
Rozsah a spôsob použitia ROKOHOLD-u: Aplikácia ROKOHOLDu, už pri vysadených stromčekoch a okrasných krovinách a zakorenených rastlinách je následovná: pomocou vhodnej tyčinky /ceruzky, varešky.../ sa utvorí okolo koreňového systému v črepníku niekoľko hlbších jamiek, do
ktorých sa vtlačí 50g ROKOHOLDu a zasype zeminou. Následne je rastlinu potrebné zaliať. Cyklus
zadržiavania vody a jej uvoľňovania pre rastliny pomocou polyméru sa môže mnoho násobne
opakovať a tak sa stáva táto kombinácia vysoko ekonomicky výhodná. Následné hnojenie po
výsadbe aplikujeme cca po 20-tich dňoch tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN. Rokohold pri
výsadbe ihličnatých stromčekov a okrasných krovinách: Rokohold používaný pri kultivácii ihličnatých
porastov zvyšuje pravdepodobnosť prežitia novo presadených výpestkov. Výrazne sa znižuje spotreba vody používanej na zalievanie rastlín bez negatívneho vplyvu . Aplikáciou Rokohold-u môže byť
sezóna výsadby predĺžená aj na suchšie mesiace bez rizika zvýšeného úhynu rastlín. Znižuje sa cena
pestovania rastlín. Pri aplikácii je potrebné aplikovať Rokohold v množstve 50 g na jeden výpestok (do
jednej jamky) a ihneď zaliať vodou. Následné hnojenie aplikujeme tekutým alebo sypkým hnojivom
ROKOSAN. ROKOHOLD pri zakoreňovaní odrezkov a výpestkov rastlín: Čerstvo odrezané konce odrezkov
rastlín a výpestkov pripravených na zakorenenie namočíme do vopred pripraveného roztoku ROKOHOLDu a následne vložíme do vopred pripravenej jamky a výdatne zalejeme. Následne cca po 20-tich
dňoch prihnojíme tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN.
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ROKOHOLD P
ROKOHOLD P - GÉLOVÉ ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO obsahujúce mikroživiny na báze
keratínu , NPK - viazané v pôdnom kondicionéri s arómou kiwi, určené na paradajky, papriku,
uhorky, cukety, dyne, melóny, baklažány...
Rozsah a spôsob použitia ROKOHOLD-u: Aplikácia ROKOHOLDu pred vysádzaním priesad.
Do pripravenej jamky vytlačíme 10g ROKOHOLDu, následne vložíme priesadu, zasypeme zeminou
a výdatne zalejeme vodou. Pri už vysadených priesadách a zakorenených rastlinách je nasledovná:
pomocou vhodnej tyčinky /ceruzky, varešky.../ sa utvorí okolo koreňového systému prípadne v črepníku niekoľko hlbších jamiek, do ktorých sa vtlačí 10g ROKOHOLDu a zasype zeminou. Následne je rastlinu potrebné zaliať. Cyklus zadržiavania vody a jej uvoľňovania pre rastliny pomocou polyméru
sa môže mnoho násobne opakovať a tak sa stáva táto kombinácia vysoko ekonomicky
výhodná. Následné hnojenie po výsadbe aplikujeme cca po 20-tich dňoch tekutým alebo sypkým
hnojivom ROKOSAN.
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ROKOHOLD R
ROKOHOLD R - GÉLOVÉ ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO obsahujúce mikroživiny na báze
keratínu , NPK - viazané v pôdnom kondicionéri s arómou ruže, určené na ruže a kvitnúce rastliny.
Rozsah a spôsob použitia ROKOHOLD-u: Aplikácia ROKOHOLDu pri výsadbe ruží a kvitnúcich rastlín: do vyhĺbenej jamky vytlačíme 10g ROKOHOLDu, vložíme do jamky rastlinu a zasypeme
zeminou. Rastlinu výdatne zalejeme. Pri už vysadených a zakorenených rastlinách je aplikácia nasledovná: pomocou vhodnej tyčinky /ceruzky, varešky.../ sa utvorí okolo koreňového systému v črepníku
niekoľko hlbších jamiek, do ktorých sa vtlačí 50g ROKOHOLDu a zasype zeminou. Následne je rastlinu potrebné zaliať. Cyklus zadržiavania vody a jej uvoľňovania pre rastliny pomocou polyméru
sa môže mnoho násobne opakovať a tak sa stáva táto kombinácia vysoko ekonomicky
výhodná. Následné hnojenie po výsadbe aplikujeme cca po 20-tich dňoch tekutým alebo sypkým
hnojivom ROKOSAN. ROKOHOLD pri zakoreňovaní odrezkov a výpestkov rastlín: Čerstvo odrezané konce
odrezkov rastlín a výpestkov pripravených na zakorenenie namočíme do vopred pripraveného roztoku
ROKOHOLDu a následne vložíme do vopred pripravenej jamky a výdatne zalejeme. Následne cca po
20-tich dňoch prihnojíme tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN.

optimalizácia
spotreby
hnojiva a vody
až o

R

50%
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ROKOHOLD Ro
ROKOHOLD Ro - GÉLOVÉ ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO obsahujúce mikroživiny na báze
keratínu , NPK - viazané v pôdnom kondicionéri s arómou konvaliniek, určené na rododendróny,
azalky, hortenzie, skúmie, čučoriedky, vresy a kyslomilné rastliny...
Rozsah a spôsob použitia ROKOHOLD-u: Aplikácia ROKOHOLDu pri vysádzaní: do pripravenej jamy vytlačíme 50 g ROKOHOLDu , vložíme rastlinu, zasypeme zeminou a výdatne zalejeme
vodou. Pri už vysadených a zakorenených rastlinách je aplikácia nasledovná: pomocou vhodnej tyčinky /ceruzky, varešky.../ sa utvorí okolo koreňového systému v črepníku niekoľko hlbších jamiek, do
ktorých sa vtlačí 50g ROKOHOLDu a zasype zeminou. Následne je rastlinu potrebné zaliať. Cyklus
zadržiavania vody a jej uvoľňovania pre rastliny pomocou polyméru sa môže mnoho násobne
opakovať a tak sa stáva táto kombinácia vysoko ekonomicky výhodná. Následné hnojenie po
výsadbe aplikujeme cca po 20-tich dňoch tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN. ROKOHOLD pri
zakoreňovaní odrezkov a výpestkov rastlín: Čerstvo odrezané konce odrezkov rastlín a výpestkov pripravených na zakorenenie namočíme do vopred pripraveného roztoku ROKOHOLDu a následne vložíme
do vopred pripravenej jamky a výdatne zalejeme. Následne cca po 20-tich dňoch prihnojíme tekutým
alebo sypkým hnojivom ROKOSAN.
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ROKOHOLD L
ROKOHOLD L - GÉLOVÉ ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO obsahujúce mikroživiny na báze
keratínu , NPK - viazané v pôdnom kondicionéri s arómou kvetov určené na pelargónie, muškáty,
petúnie, georgíny, foxy, frézie, kaly, mečíky, begónie, iskerníky, vistérie...
Rozsah a spôsob použitia ROKOHOLD-u: Aplikácia ROKOHOLDu pred vysádzaním kvetov:
do vyhlbenej jamky vytlačíme 10g ROKOHOLDu. Do jamky položíme rastlinku, zasypeme zeminou
a výdatne zalejeme. Pri už vysadených kvetoch a zakorenených rastlinách je aplikácia následovná:
pomocou vhodnej tyčinky /ceruzky, varešky.../ sa utvorí okolo koreňového systému v črepníku niekoľko
hlbších jamiek, do ktorých sa vtlačí 10g ROKOHOLDu a zasype zeminou. Následne je rastlinu potrebné zaliať vodou. Cyklus zadržiavania vody a jej uvoľňovania pre rastliny pomocou polyméru
sa môže mnoho násobne opakovať a tak sa stáva táto kombinácia vysoko ekonomicky
výhodná. Následné hnojenie po výsadbe aplikujeme cca po 20-tich dňoch tekutým alebo sypkým
hnojivom ROKOSAN.
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ROKOHOLD U
ROKOHOLD U - GÉLOVÉ ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO obsahujúce mikroživiny na báze
keratínu , NPK - viazané v pôdnom kondicionéri s arómou jablka, určené na ovocné stromy - jadroviny - jablone, hrušky...
Rokohold pri príprave na prepravu a skladovanie koreňov ovocných a okrasných
stromov alebo ovocných a okrasných kríkov: korene sa opatrne očistia a dobre namočia
do vody. Následne sa ponoria do vopred pri pripraveného roztoku Rokohold-u / obsah 50g na 5 l
vody/ a nechajú sa chvíľu odstáť. Na koreňoch sa uchytia gélové pevne prichytené častice. Stromček je tak chránený pred vyschnutím a stresom. Následné hnojenie aplikuje cca po 20-tich dňoch
tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN. Rokohold pri presádzaní ovocných a okrasných stromov a kríkov: ovocné a okrasné stromčeky a kríky presádzame vtedy, ak nie je pôda
príliš vlhká( po daždi ) alebo zamrznutá. Vykopeme jamu potrebných rozmerov . Do vykopanej jamy
/ ak je potrebné /zatlčieme kôl a na dno jamy nahrnieme ornicu, alebo ornicu s dobre uležaným
kompostom, na ktorý umiestnime stromček alebo krík. Pripravíme si zmes ornice s Rokohold-om
v pomere na 1000 l ornice dáme 4 kg Rokohold-u pri ihličnatých stromčekoch a 8 kg pri listnatých,
ktorou zasypeme stromček v jame. Stromček má byť vysadený tak, aby svojim koreňovým krčkom
vyčnieval cca 5 – 6 cm nad okolitý povrch pôdy. Nakoniec navŕšime čistú ornicu bez Rokohold-u
do výšky cca 25 – 30 cm. Podľa potreby rastliny zalejeme. Následné hnojenie aplikujeme cca po
20-tich dňoch tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN. ROKOHOLD pri zakoreňovaní
odrezkov a výpestkov rastlín: Čerstvo odrezané konce odrezkov rastlín a výpestkov pripravených na zakorenenie namočíme do vopred pripraveného roztoku ROKOHOLDu a následne vložíme do vopred pripravenej jamky a výdatne zalejeme. Následne cca po 20-tich dňoch prihnojíme
tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN.
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ROKOHOLD Z
ROKOHOLD Z - GÉLOVÉ ORGANOMINERÁLNE HNOJIVO obsahujúce mikroživiny na báze
keratínu , NPK - viazané v pôdnom kondicionéri s arómou višne, určené na kôstkoviny - broskyne,
marhule, slivky, čerešne, višne, orechy...
Rokohold pri príprave na prepravu a skladovanie koreňov ovocných a okrasných
stromov alebo ovocných a okrasných kríkov: korene sa opatrne očistia a dobre namočia do
vody. Následne sa ponoria do vopred pripraveného roztoku Rokohold-u / 50g na 5 l vody / a nechajú sa
chvíľu odstáť. Na koreňoch sa uchytia gélové pevne prichytené častice. Stromček je tak chránený pred
vyschnutím a stresom. Následné hnojenie aplikuje cca po 20-tich dňoch tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN. Rokohold pri presádzaní ovocných a okrasných stromov a kríkov: ovocné
a okrasné stromčeky a kríky presádzame vtedy, ak nie je pôda príliš vlhká (po daždi) alebo zamrznutá.
Vykopeme jamu potrebných rozmerov. Do vykopanej jamy / ak je potrebné /zatlčieme kôl a na dno jamy
nahrnieme ornicu, alebo ornicu s dobre uležaným kompostom, na ktorý umiestnime stromček alebo krík.
Pripravíme si zmes ornice a Rokohold-om v pomere na 1000 l ornice dáme 4 kg Rokohold-u pri ihličnatých stromčekoch a 8 kg pri listnatých, ktorou zasypeme stromček v jame. Stromček má byť vysadený
tak, aby svojim koreňovým krčkom vyčnieval cca 5 – 6 cm nad okolitý povrch pôdy. Nakoniec navŕšime
čistú ornicu bez Rokohold-u do výšky cca 25 – 30 cm. Podľa potreby rastliny zalejeme. Následné hnojenie aplikujeme cca po 20-tich dňoch tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN. ROKOHOLD pri
zakoreňovaní odrezkov a výpestkov raslín: Čerstvo odrezané konce odrezkov rastlín a výpestkov pripravených na zakorenenie namočíme do vopred pripraveného roztoku ROKOHOLDu a následne
vložíme do vopred pripravenej jamky a výdatne zalejeme. Následne cca po 20-tich dňoch prihnojíme
tekutým alebo sypkým hnojivom ROKOSAN.
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... multifunkčné gélové hnojivo nového milénia

Koreňové gélové organominerálne
hnojivo nového milénia
pre lesné dreviny a okrasné kry

Rokohold je unikátne hnojivo vyrobené na báze keratínu a hydropolymérov,
obohatené draslíkom, fosforom, vápnikom, horčíkom, železom a taktiež stopovými prvkami, molybdénom, meďou, bórom, mangánom a zinkom. Unikátnosť
spočíva v spojení výživových prvkov do napúčaného pôdneho kondicionéra. Podľa
požiadaviek odberateľa je možné pridávať ďalšie stopové prvky, respektíve meniť
koncentráciu makrobiotických alebo mikrobiotickýh prvkov. Rokohold má schopnosť zlepšovať výmenu iónov v pôde a tak zabrániť úniku hnojiva do spodných vôd.
Je aj pôdnym kondicionérom zabezpečujúcim optimálne fyzikálne vlastnosti pôdy,
do ktorej bol zapracovaný. Pôdny kondiconér - superabsorbent zároveň zabezpečuje dostatočnú prítomnosť vody.
Použitím Rokoholdu sa optimalizuje spotreba hnojiva, znižuje stres z presádzania a zabezpečuje dostatočná vlaha aj v suchom období, ktorá sa prirodzene kumuluje pri dostatočnej zrážkovej činnosti.

I

Základné použitie v lesníctve:
Pri preprave a skladovaní koreňov lesných drevín a okrasných krov:
Korene sa opatrne očistia a dobre namočia do vody. Následne sa ponoria do vopred pripraveného roztoku Rokohold-u (pomer 1⁄2 kg ROKOHOLDu ku 19,5 l vody) a nechajú sa chvíľu odstáť. Na koreňoch
sa uchytia gélové pevne prichytené častice. Koreňový systém je tak chránený pred vyschnutím a stresom.
Rokohold pri umelej obnove lesa:
Rokohold používaný pri umelej obnove lesa predovšetkým na ťažko-zalesniteľných stanovištiach
zvyšuje pravdepodobnosť ujatosti vysádzaných sadeníc všetkých lesných drevín. Znižuje riziko stresu
z presádzania a udržiava sadenice v optimálnom vlhkostnom a výživovom režime. Zabezpečuje rýchle
odrastanie sadenice z mrazovej prízemnej zóny a zvyšuje konkurencieschopnosť sadenice voči burine.
Dávkovanie v tomto prípade je doporučované v množstve 50 g na jednu sadenicu (do jednej jamky)
a to bez ohľadu na druh dreviny.
Info:
Forles Slovakia s.r.o.
Námestie SNP 41/59, 960 01 Zvolen
Slovenská republika
e-mail: rokohold@forles.sk
T: 045 - 532 43 16, F: 045 - 532 43 22

ROKOSAN, s.r.o.
Škultétyho 1880/7, 07501 Trebišov
Slovenská republika
e-mail: szoke@rokosan.sk
T: +421 - 908 972 620
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... multifunkčné gélové hnojivo nového milénia

ROKOSAN tekutý
Organominerálne hnojivo v tekutej forme patrí momentálne k ojedinelým druhom medzi tekutými
hnojivami, vzhľadom na jeho unikátnosť pri získaní keratínového základu z organických odpadov
a ekologickým charakterom vo svojej branži.
Výrazné pozitíva:
- postupné uvoľňovanie živín,
- rýchly rastový štart rastlín-vizuálne výsledky,
- vynikajúce výsledky pri hydroponickom pestovaní,
- výrazné zrýchlenie rastu rastliny u sadeníc až cca o 1/3,
- veľká variabilita prípravy hnojiva /variabilita makro a mikrobiogénnych prvkov/
Dôležitá informácia: naša spoločnosť Vám vie namiešať požadované parametre hnojiva „na
požadovanú mieru“ Uvažované paramtre musia byť odsúhlasené zmluvnými stranami.
Aplikácia:
- hnojenie tekutým ROKOSANom - postrekom na list - mechanicky, ale aj letecky
-výhodnejšie aplikovať pred dažďom, kedy sa hnojivo skôr dostane ku koreňom rastliny pomocou dažďovej vody. V tomto prípade doporučujeme riediť 1 l koncentrátu ROKOSANu ku 10 –tim l vody.
- pri výsadbe sadeníc odporúčame zmiešať 1 m3 zeminy s cca 7-8 kg sypkého ROKOSANu a následne
realizovať výsadbu semien resp. sadeníc do téglikov..., Hnojenie postrekom na list odporúčame cca
po 25 dňoch po výsadbe a to v množstve 1 dcl .
- po výsadbe sadeníc bez aplikácie sypkého ROKOSANu doporučujeme aplikovať pri bežnom zalievaní
ku koreňu cca 1 dcl roztoku ROKOSANu, počas vegetačného obdobia každých 50 dní. V tomto prípade
doporučujeme riediť 1 l koncentrátu ROKOSANu ku 7 – im dielom vody.
- pri aplikácii sypkého ROKSANu –cca 20 g pri výsadbe zapracovať do jamky ku 1- 3 ročnej sadenici,
jamku zahrabať zeminou a zaliať vodou.

Návod na použitie kvapalného ROKOSANu:
Hnojivo Rokosan Z – univerzál v koloidnej forme je vyrobené z keratínu, ktorý je obohatený vápnikom, horčíkom, železom a stopovými prvkami, molybdénom., meďou, bórom, mangánom a zinkom.
Zloženie v zriedenom stave je vhodné pre hydroponické pestovanie rastlín. Je možné podľa požiadaviek
odberateľa pridávať ďalšie stopové prvky, respektíve meniť koncentráciu makrobiotických alebo mikrobiotickýh prvkov.
Návod na použitie pri hydroponickom pestovaní rastlín:
Obsah fľaše premiešame kvôli jeho zhomogenizovaniu a 15 ml zo homogenizovaného hnojiva vlejeme
do jedného litra vody. Takto pripravený roztok nalejeme do hydroponickej nádoby. Po 14 dňoch roztok
vymeníme.
Návod na použitie pri hnojení poľných kultúr:
Obsah fľaše zhomogenizujeme ako v predošlom prípade a na jeden liter vody odmeráme 15 ml koncentrovaného hnojiva. Roztokom zalievame rastliny ku koreňom. Je veľmi výhodne hnojiť pred dažďom , keď sa hnojivo pomocou dažďovej vody dostane hlbšie do pôdy a bližšie ku koreňom rastliny.
Pozitívny účinok hnojiva sa prejaví v priebehu dvoch až troch dní. Doporučujeme kombinovať Rokosan
Z – univerzál v koloidnej forme s ROKOSANom, ktorý bol predtým zapracovaný do pôdy. Účinok tejto kombinácie je ešte výraznejší. Po 30 dňoch hnojenie Rokosanom Z – univerzál v koloidnej forme
opakujeme.
Návod na použitie pri hnojení poľných kultúr na list:
Ako pri hydropónii, ale do jedného litra vody pridáme 3 ml koncentrovaného hnojiva. Roztokom
postriekame poľné kultúry. Hnojiť na list je najvýhodnejšie večer, po západe slnka. V prípade hnojenia
za slnečného počasia môže dôjsť k poškodeniu rastliny. Opakovať hnojenie môžeme po 25 dňoch.
ROKOSAN Z – univerzál v tekutej forme je vhodný aj na pestovanie poľnohospodárskych plodín
na veľkej ploche. Aplikácia obdobným spôsobom ako u iných plodín. Aplikácia leteckým postrekom
sa využíva pri revitalizácií lesných porastov a lesov Slovenskej republiky.

Organominerálne
hnojivá ROKOSAN®
Organominerálne hnojivá na báze rohoviny sú vyhľadávaným artiklom, predovšetkým z dôvodu súbežného pôsobenia troch základných artribútov a to:
Zásobné hnojenie-dochádza k pozvoľnému uvoľňovaniu živín, pričom rozklad dusíka prebieha
počas trojročného cyklu, to znamená, že rastlina si odoberá len toľko živín, koľko potrebuje /nie k luxusnému odberu živín/, nedá sa prehnojiť, resp. spáliť korene rastlín. Vzniká silný rastový stimul u listnatých a ihličnatých stromov a zároveň, tým že sa predlžuje doba vegetácie, zvyšuje sa aj doba kvitnutia.
Dochádza k rovnomernej, stabilnej a podstatne rýchlejšej tvorbe drevnej hmoty.
Homeopatikum a prevencia-tým, že ide o koreňovú aplikáciu, rastlina získava na sile a stabilite
rastu, spolupôsobenie ostatných organominerálnych látok zvyšuje odolnosť rastlín voči plesňovým
chorobám a vytvára tak predpoklady pre zdravý rast.
ROKOSAN svojím organickým zápachom zároveň odpudzuje vošky a mušky.

Vyrába a dodáva:
PeWaS s. r. o.
Mlynské nivy 36 | 831 09 Bratislava | Slovenská republika
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