
DOBRO

Organicko-minerální 
výrobky pro obnovu 
úrodnosti půdy a stimulaci 
růstu rostlin



Vracíme přírodě její bohatství

Výroba a technologie je založena na šetrném vztahu k přírodnímu 
bohatství, obnově a podpoře zdravého ekosystému.
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VYTVOŘENO PŘÍRODOU

Používají se pouze ekologické složky šetrné k 
životnímu prostředí:

- jezerní sapropel

- nížinná rašelina

- jezerní voda

EKOLOGICKÉ

Složky se získávají z ekologicky čistých nalezišť a jezer na 
severním Uralu, daleko od průmyslových podniků a 
městských sídel.

3



ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ
„DOBRO“ snižuje koncentraci chemických 
látek, které mají negativní dopad na 
ekosystém.

„DOBRO“ spouští samoregulační a 
samovývojový přírodní mechanismus 
vyvážené ekologické interakce mezi půdou a 
rostlinami, který nutně vede k obnově 
příznivého a úrodného ekosystému.

BEZPEČNÉ

Produkty DOBRO jsou souborem prvků vytvořených 
samotnou přírodou, které mají příznivý a bezpečný vliv na 
ekosystém. 

4



„DOBRO“+NPK=DOBRO

V kombinaci s NPK umožňuje účinnější a
bezpečnější zásobování rostlin živinami.

Umožňuje, aby se koncentrace přírodních prvků
v půdě nesnižovala, ale aby se v ní akumulovaly.

V kombinaci s minerálními biostimulanty lze
jejich množství snížit o 30 až 50 % a na silně
zasolených půdách mohou být zcela vyloučeny.

VÝHODNÉ

Čím méně úsilí musíte vynaložit, abyste dosáhli výsledku, 
tím lépe se vám práce daří.
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DOBRO a PŮDA

Posiluje úrodnost půd, obnovuje a zlepšuje 
chemicko-fyzikální a biologické vlastnosti všech 
typů půd.

Jedinečný

Zahajuje proces samoregenerace
půdy od negativních vlivů

Bezpečný

V kombinaci s NPK 
snižuje jejich negativní 

vliv na půdu

Ekologický

Obsahuje pouze přírodní 
rostlinné organické složky

Výhodný

V kombinaci s NPK zvyšuje 
jejich účinnost a snižuje 

konečné náklady.
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VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

• Hmotnostní podíl organických 
látek na v sušině, %: ≥85

• Hustota, g/cm3: ≥ 1,05-1,1

• Vlhkost, %: 85-90%

• Kyselost, pH: 8,5-9,5

• Skupenství: pasta

CHEMICKÉ SLOŽENÍ, mg/l: Účinek:

• Zlepšuje výměnu plynů a vody o 
20-25%.

• Zvyšuje obsah organických a 
minerálních látek v půdě o 10-
15%

• Zvyšuje sorpční kapacitu půdy a 
odstraňuje těžké a toxické látky, 
ropné produkty a radionuklidy až 
o 30 %.

• Je živnou půdou pro půdní 
mikroflóru
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Huminové kyseliny ≥6

N 30-40

P2O5 60-70

K2O 210-220

Hg 0,002

As < 0,5

Zn 114

Cu 38,6

Cr < 2,5

Mo 3,04

Cd < 0,3



POUŽITÍ a DÁVKOVÁNÍ
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V kombinaci s minerálními biostimulanty lze jejich množství snížit o 30 až 50 % a na
silně zasolených půdách se mohou zcela vyloučit.

PŮDA рН TYP Dávkování
l/ha

Velmi kyselá < 4,5 Rašelinné půdy, nížinné rašeliny 5,0

Kyselá 4,6 - 5,3 Rašelinné, jehličnaté, hlinité a travnaté půdy 4,0

Mírně kyselá 5,4 - 6,3 Vřesovištní a travnaté půdy 3,5

Neutrální 6,4 - 7,3 Trávník, humus a listnatá půda 2,5

Mírně zásaditá 7,4 - 8,0 Uhličitanové půdy 2,0

Zásaditá 8,1 – 8,5 Uhličitanové půdy 1,5

Silně zásaditá > 8,5 Uhličitanové půdy 1,0



DOBRO a ÚRODA

Stimulátor růstu rostlin, který zlepšuje 
životaschopnost, růst a vývoj rostlin, keřů a 
stromů.

Jedinečný

Spouští samoregulační  
mechanismus a přirozený rozvoj 

ekosystému.

Bezpečný

V kombinaci s NPK 
snižuje jejich negativní 

vliv na půdu.

Ekologický

Obsahuje pouze přírodní 
rostlinné organické složky

Výhodný

V kombinaci s NPK zvyšuje 
jejich účinnost a snižuje 

konečné náklady.

9



VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: CHEMICKÉ SLOŽENÍ, mg/l: Účinek:

• Zvyšuje klíčivost semen o 10-
15%

• Vytváří zdravé sazenice

• Vytváří silný kořenový systém 
rostlin

• Zajišťuje zvýšení výnosů o 20-
30%

• Zvyšuje odolnost rostlin proti 
bakteriálním a plísňovým 
chorobám.
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• Hmotnostní podíl organických 
látek na sv, %: ≥85

• Hustota, g/cm3: ≥ 1,05-1,1

• Vlhkost, %: 85-90%

• Kyselost, pH: 8,5-9,5

• Skupenství: pasta

Huminové kyseliny ≥ 6

N 30-40

P2O5 60-70

K2O 210-220

CaO 260

Mn ≥0,9

Zn 114

Cu ≥2,5

B ≥2,0

Mo ≥0,4

Co ≥0,3



VYUŽITÍ*

Namáčení semen

Hospodárný způsob 
náhrady drahých 

pomocných látek s 
mikroelementy

Výsadba plodin

Zvyšuje celkovou 
produktivitu. Zabraňuje 
řídnutí a úhynu plodin. 

Výživa rostlin

U rostlin zlepšuje příjem 
dusíkatých hnojiv a 

dalších minerálních látek.

Postřik

Nejhospodárnější a 
doporučený způsob 

aplikace živin

Vysoce intenzivní technologie

Rostliny jsou plně zásobeny 
všemi prvky, které potřebují k 
dosažení vysokých výnosů.
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* Pro každou plodinu a období ošetření jsou uvedena doporučení pro aplikaci a dávkování.

DÁVKOVÁNÍ*:
1. Aplikace do půdy po sklizni - roztok 1:100 spolu s celulózovými biopreparáty a dusíkatými hnojivy před zapravením do půdy - 2,0 l na 1 

ha.
2. Namáčení osiva - roztok 1:10 - 2 litry na 1 tunu osiva, namáčení kořenového systému sazenic - roztok 1:100 po dobu 3 hodin.
3. Zálivka kořenů - roztok 1:100 - 80-100 ml na rostlinu.
4. Postřik - roztok 1:100 - 2,0 litru na 1 ha.



Výrobce:

ECO-TRADE GROUP

8 (343) 247-28-80

info@eco-trade.su

https://eco-trade.su/

PRECO INVEST S.R.O.

+420 773 466 954

info@precoinvest.cz

https://precoinvest.cz/
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