®

AMINOSPRINT N 8
ORGANICKÉ HNOJIVO PRE SYSTÉMY
KVAPKOVÉH ZAVLAŽOVNIA PRE VŠETKY
DRUHY PESTOVANIA

25 Kg kanister
250 Kg kanister
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49,90%

AMINOSPRINT® N8/ Vlastnosti:
• Aminosprint® N8 stýmto produktom by sa malo kropiť každých 10 - 20 dní po zemi pomocou zavlažovacieho
systému po kvapkách. Organický dusík obsiahnutý v Aminosprint® N8 umožňuje okamžitú absorpciu živín, a
to aj podľa dlhodobých kultivačných potrieb; to umožňuje operátorovi určiť časový rámec medzi jedným
zavlažovaním a druhým. Produkt je vhodný najmä pre okrasné kvetináče s kvetmi.
• Aminosprint® N8 tento produkt môže byť zmiešaný s najbežnejšími hnojivami a fytosanitárnymi výrobkami s
výnimkou tých, ktoré majú zásaditú alkalickú reakciu (napríklad meď).
Použitie: 1) Najskôr nalejte vodu z materského roztoku do zmiešavacieho valca. 2) Nalejte Aminosprint® N8 pomaly
a postupne do valca. 3) Pretrepte valec, aby sa zmes homogenizovala. 4) Organická povaha produktu môže
mať „penový efekt“. Tento efekt sa dá eliminovať pridaním vhodného tlmiaceho prístroja alebo spomalením
procesu miešania. 5) Odporúča sa, aby sa zavlažovanie odpadových vôd vykonávalo v poslednom stupni
distribúcie vody a aby sa systém vyčistil počas 10-15 minút tečúcej vody, až po aplikácii Aminosprint® N8.
Aplikované kultivácie sa regenerujú veľmi rýchlo, ak po aplikácii nasleduje jeden alebo dva výplachy Aminosprint®
N8. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam sa Aminosprint® N8 môže používať na mnoho druhov kultivácií, vhodný
je najmä u pestovania ovocia, zeleniny a kvetín.
Ďalším spôsobom je možnosť zriediť 200 g. Aminosprint® N8 so 100 l. vody a priamo zavlažovať pôdu. Pre pestovanie
stromov sa môže Aminosprint® N8 použiť zriedený v rovnakom pomere.

PRIEMERNÝ OBSAH ÚČINNÝCH LÁTOK V SUBSTANCII
Celkový organický dusík (N)

8%

Organický dusík rozpustný vo vode (N)

8%

Biologický organický uhlík (C)

23%

Objemová hmotnosť
pH

1.25 kg/liter
6,6

SPRÁVNE DÁVKOVANIE A POUŽITIE
Pestovanie:

Doporučené dávkovanie:
ZELENINA

Paradajky priemyselné využitie

Kg 200 - 300 na ha

Paradajky konzumné

30 - 40 kg/m2 1000

Korenie/Baklažán

30 - 40 kg/m2 1000

Uhorky

30 - 40 kg/m2 1000

Vodný melón

35 - 45 kg/m2 1000

Dyne/Tekvice

25 - 35 kg/m2 1000

Jahody

40 - 50 kg/m2 1000

Artičoky

Kg 200 - 300 na ha
OVOCIE

Jablká, Hrušky

Kg 200 - 300 na ha

Broskyne, Čerešne, Slivky

Kg 250 - 300 na ha

Vinič

Kg 250 - 300 na ha

Olivy

Kg 200 na ha
Kg 300 - 350 na ha

Citrusy
KVETINY
Ruže

30 - 40 kg/m2 1000

Karafiáty

25 - 35 kg/m2 1000

Gerbery

15 - 25 kg/m2 1000

Chryzantémy

30 - 40 kg/m2 1000

Gladioly

25 - 35 kg/m2 1000

Iris

20 - 30 kg/m2 1000

Tulipány

20 - 30 kg/m2 1000

Okrasné a ovocné dreviny

40 kg/m2 1000

Črepinové a záhonové kvety

30 kg/m2 1000

Živý plot

25 kg/m2 1000

PRÍKLADY DÁVKOVANIA
Paradajky konzumné/korenie/baklažán

kg/m2 1000 Vínna réva/stolové hrozno/Kiwi

250
300

30 - 40

kg/ha

kg/m2 1000 Jablká/Hrušky/Dula

Melón/Karafiát/Gladioly

kg/ha

200
300

25 - 35

Všetky údaje obsiahnuté v tejto publikácii majú informatívny charakter. Spoločnosť FOMET S.p.A. si vyhradzuje právo na
zmenu týchto údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Iba na profesionálne použitie. Vyvarujte sa priameho kontaktu s
osivom alebo koreňovým aparátom rastliny.

Vyššie uvedené dávky sú indikatívne a môžu sa meniť podľa klimatických charakteristík každej oblasti
(úrodnosť: fyzická a biologická; zrážky a teplota). Dávky by mali zahrnuté do celého plánu hnojenia.
Produkt by nemal byť v kontakte s koreňmi rastlín. Výrobok je určený iba
na profesionálne použitie.
Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.



Growing Equipment since 1973

Uchovávajte na
chránenom a suchom
mieste

Analytické údaje uvedené na obale sa riadia pokynmi platného nariadenia. Všetky údaje
uvedené v tejto publikácii sú informatívne. Spoločnosť FOMET si vyhradzuje právo na ich
zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.

Obaly riadne
zlikvidujte
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