
Přidání vlastního hnojiva 

Může nastat situace, že v systému Evidence přípravků a hnojiv (EPH) není dostupné určité hnojivo. 

Typicky tato situace nastává u hnojiv registrovaných v jiných členských státech EU (tzv. hnojiva ES), 

která nemusí být vždy dosud registrovaná v ČR v registru hnojiv (jenž vede ÚKZÚZ).  

Stejně tak se v systému EPH nemusí nabízet některá další hnojiva – vlastní hnojiva vyráběná 

v zemědělském podniku, některé druhy zapravovaných rostlinných zbytků atp. 

V takovém případě je nutné v systému EPH pro další používání založit takové hnojivo jako tzv. vlastní 

hnojivo. 

Založení vlastního hnojiva probíhá pomocí odkazu Číselníky – Vlastní hnojiva, na následující 

obrazovce stiskněte tlačítko „Nový“. 

 

V navazujícím formuláři je potřeba vyplnit známé údaje o hnojivu – kromě názvu je nejdůležitější 

vyplnění příslušných obsahů jednotlivých chemických prvků (dle informací na etiketě či jiném 

doprovodném dokumentu zakoupeného hnojiva). Je důležité rovněž vyplnit typ hnojiva (u 

dovážených hnojiv půjde zpravidla o minerálně dusíkaté případně nedusíkaté), aby toto přidané 

hnojivo mohlo být případně korektně kontrolováno příslušnými kontrolními sestavami v EPH. 

V případě, že se jedná o upravený kal, měl by být vyplněn i obsah sušiny (v procentech) a v případě 

vlastního či nějak upraveného statkového hnojiva je nutné ještě zvolit hodnotu v kolonce „Typové 

statkové hnojivo“. U ostatních hnojiv se typové statkové hnojivo nevyplňuje. 

Po vyplnění údajů stiskněte pod tabulkou tlačítko „Vložit“. 

V sekci Číselníky zvolte odkaz 

Vlastní hnojiva a na 

obrazovce stiskněte tlačítko 

„Nový“. 



 

Hnojivo se zapíše do seznamu vlastních hnojiv. V tomto seznamu pak je možné dále rovněž měnit 

jejich údaje – následně stiskněte tlačítko „Uložit změny“. 

 

Takto založená hnojiva se následně nabídnou ve formuláři hnojení – po stisknutí ikonky sešítku 

s číselníkem hnojiv je důležité mít zaškrtnutu volbu „Základní a vlastní hnojiva“, popřípadě 

„Používaná“ (pokud již na skladové kartě tohoto hnojiva existuje nějaký pohyb). 

 

Zapište známé údaje o 

hnojivu (včetně kategorie 

N). Zpravidla se bude jednat 

o nedusíkaté hnojivo nebo 

minerálně dusíkaté. 

Ikona pro zobrazení 

číselníku hnojiv. 

V okně číselníku hnojiv musí být 

zaškrtnuto „Základní + vlastní 

hnojiva“, popřípadě „Používané“. 

U statkových hnojiv vyberte 

ze seznamu typových 

statkových hnojiv a 

v případě upravených kalů 

ještě zadejte obsah sušiny. 

Část pro vyplnění všech 

známých obsahů prvků ve 

hnojivu. 


