
NITRIFIN® DMPP  

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:  

NITRIFIN® DMPP je stabilizátor dusíku, ktor! zvy"uje 
ú#innos$ dusíku v tekut!ch hospodárskych, organick!ch a 
kvapaln!ch minerálnych hnojivách.  

NITRIFIN® DMPP spoma%uje mikrobiologickú premenu 
amónneho dusíku na dusík nitrátov! a zni&uje aktivity 
baktérie Nitrosomas v pôde, ktorá mení amónny ión na 
dusitan (NO2), ktor! je 'alej transformovan! na dusi#nan 
(NO3) baktériami rodu Nitrobacter a Nitrosolobus. 
Zachovanie dusíku v amónnej forme nám zaistí vy""iu 

ú#innos$ dusíku. Okrem oddialenia premeny z amoniaku 
na dusi#nany sa vyhneme ne&iadúcemu ú#inku dusi#nanu 
v rastlinách pou&ívan!ch k v!&ive zvierat a %udí. Obmedzuje 
t!m straty vyplavením a denitrifikáciou.  

V závislosti na teplote, povahe pôdy a hodnote pH sa 
mô!e stabiln" amónny dusík udr!a# v ornici 4 a! 10 
t"!d$ov. Dodávky dusíku pre rastlinu tak mô!u by# 
kontinuálne spojené.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:  

NITRIFIN® DMPP mo&no pou&íva$ so v"etk!mi &ivo#í"nymi, 
organick!mi i minerálnymi hnojivami, ktorá obsahujú vysok! 
podiel amónneho dusíku alebo v nich dochádza k r!chlej 
mineralizácii dusíku (napríklad hnojovica a mo#ovka, 
organické zvy"ky z bioplynov!ch staníc, DAM, SAM, SADAM, 
apod.) 

Amónny dusík z organick!ch a minerálnych hnojív sa v 
pôde r!chlo premie(a na dusi#nany v závislosti na teplote, 
vlhkosti a stavu pôdy. Aplikáciou prípravku NITRIFIN® 
DMPP sa tento proces v!razne spomalí. V'aka tomu má 
rastlina po v!razne dlh"iu dobu k dispozícii N v amónnej 
forme, #o je pre (u z fyziologického h%adiska v!hodné. 
Pou&itím stabilizátoru NITRIFIN® DMPP dochádza k 
spomaleniu a premena dusi#nanu amónneho na dusi#nan 
mô!e by# a! 10 t"!d$ov. V!razne zlep"uje vplyv hnojiva na 
rast rastlín. Amónna forma N sa na rozdiel od dusi#nanov z 
pôdy nevyplavuje. Obzvlá"$ v prípade siln!ch zrá&ok, ktoré 

sú spojené s rizikom vyplavovania dusi#nanov, je ú#inok 
prípravku NITRIFIN® DMPP preukázan!. 

Správnym postupom je zapravi$ hnojivo spolu s inhibítorom 
priamo do pôdy - najlep"ie ihne' po aplikácii. To znamená 
vmie"a$ NITRIFIN DMPP® k hnojivu v cisterne. V sú#asnej 
dobe  je toto mo&né bu' tzv. by-pass technológiu, ktorou 
disponujú nov"ie moderné cisternové prívesy, alebo 
jednoducho iba nalia$ odmerané mno&stvo pred plnením 
hnojiva do sacej hadice cisterny - rozmie"a$ po&adovanú 
dávku NITRIFIN DMPP®  v 10 l vody a pred plnením nasa$ 
do cisterny. Takto dochádza k optimálnemu premie"aniu. 
Mo&nos$ou je tie& nalia$ NITRIFIN DMPP® priamo do 
nádr&í s organick!mi hnojivami av"ak pod podmienkou, &e 
celé mno&stvo bude aplikované do 2 t!&d(ov. V prípade 
istoty zrá&ok po aplikácii (do 10 dní aspo( 12 mm) je mo&né 
aplikova$ spolu s 'al"ími prípravkami na ochranu rastlín. 

ZLO%ENIE: 
DMPP (3,4 - dimethylpyrazol fosfát)  18 %
Fosfore#nan rozpustn! vo vode ako P2O5 
6.6%

BALENIE:

Stabilizátor dusíku - inhibítor nitrifikácie - 
pre pou!itie s koncentrovan"mi kvapaln"mi 
(DAM, SAM, SADAM a pod.), s tekut"mi 
hospodárskymi  hnojivami (hnojovica, 
mo&ovka, hnojovka a pod.), s organick"mi 
zvy'kami z bioplynov"ch staníc alebo 
rovnomern"m nanesením na povrch 
granúl pevn"ch hnojív s vy''ím obsahom 
amidického dusíku so zapravením do pôdy. 
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ODPORÚ(ANÉ DÁVKOVANIE :  

k vodn"m roztokom mo&oviny a tekut"m hospodárskym hnojivám (hnojovica, mo&ovka, hnoj)vka apod)

Termín aplikácie Dávka/ha Podmienky pou!itia* 

Aplikácia v neskorom lete, na jese$,  
v predjari a na jar 3 l Zaoranie hnojiva do h)bky vä#"ej ako 20 cm 

Aplikácia v neskorom lete, na jese$,  
v predjari a na jar 2 l 

Bodkov!/radli#kov! aplikátor, hadicov! aplikátor, diskov! aplikátor, 
prípadne plo"n! postrek s následn!m zapravením do pôdy  

(napr. pomocou kultivátoru alebo diskov!mi bránami) 

Aplikácie na jar 1 l Lokálna aplikácia  
(napr. metóda pásovej sejby s hnojením pod pätu) 

V*EOBECNÉ POKYNY PRE APLIKÁCIU NA HNOJIVÁ TYPU NPK:  

Pou&ite 0,8% roztok vz$ahujúci sa k* obsahu NH2 /NH4 
hnojiva, ktoré sa má o"etri$. Prípravok musí by$ rovnomerne 
nastriekan! na granulované hnojivo. Mie"ací bubon 
alebo podobné zariadenie je vy&adované pre správnu 

a* homogénnu aplikáciu prípravku. Je potrebné hnojivo 
ponecha$ 1-2 su"i$. Takto upravené hnojivo je potrebné 
aplikova$ do 4 t!&d(ov.

Orienta&ná tabu+ka DMPP pre granulované hnojivá NPK:

NH4/NH2/ % / t NITRIFIN DMPP (kg/t) NITRIFIN DMPP (L/t)

Min. 7 3,3 3,0
8 3,8 3,5
9 4,0 3,6
10 4,4 4,0
11 4,9 4,5
12 5,3 4,8
13 5,8 5,3

Max. 14 6,2 5,6

DÁVKA HNOJIVA PRE UR,CHLENIE ROZKLADU POZBEROV,CH ZVY*KOV: 

Dávka hnojiva pre ur!chlenie rozkladu pozberov!ch zvy"kov 
by mala vychádza$ z* mno&stva pozberov!ch zvy"kov a* ich 
kvalite. Napríklad na 1t slamy obilnín sa aplikuje 30-50 l 

hnojiva, #o predstavuje 150-200 l hnojiva/ha + 1,2-1,5 l 
NITRIFIN DMPP.
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