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AZOCOR 105
PELETY

Diferencovaný a dlhodobo uvoľňovaný dusík
Rastlinné panely

Proteínová múčka
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BALENIE 25 Kg vrece 1500 Kg na palete

Roh a kopyto

AZOCOR® 105 / Vlastnosti:
AZOCOR® 105, je vhodný na postupné uvoľňovanie dusíka:
• Počiatočné uvoľňovanie dusíka pochádza z olejových koláčov proteínového rastlinného pôvodu, aby sa
uspokojili počiatočné potreby vegetatívneho cyklu plodiny. Vzhľadom na to môžeme potvrdiť, že táto matrica
neobsahuje žiadne geneticky modifikované organizmy.
• Výživa prebieha s mineralizáciou peria s pomalým účinkom vďaka prítomnosti entericky potiahnutých proteínov,
ktoré si vyžadujú dlhšiu mikrobiálnu väzbu.
• Potom sa aktivuje posledná z troch zložiek, zmes rohoviny a kopyta, ktorá obsahuje entericky potiahnuté
proteíny so zložitejšou štruktúrou a ešte dlhšími časmi prenosu.
• Hĺbkové straty v dôsledku presakovania sa znížia na minimum a znížia sa aj povrchové straty v dôsledku
vymývania produktu, čím sa zabezpečí racionálnejšia úspora a pozitívny vplyv na podzemné vrstvy vody.
• Pozitívny vplyv na životnosť mikróbov v pôde je, že zložky sú živočíšneho pôvodu (zmes z peria , rohoviny a
kopyta) a rastlinného pôvodu (olejové koláče), čím dodávajú pod vrstvu širší rozsah mikroorganizmov.

SPÁVNE POUŽITIE
VOĽNÁ PLOCHA
Hĺbka MIN 2 cm, MAX 15 cm
ARBOREÁLNE KULTÚRY

cm
cm18/20
18/20

Vzialenosť od kmeňa: 18 až 20 cm
Hĺbka MIN 10 cm, MAX 15 cm

max
max
min
min
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cm15
15 cm
cm22
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max min
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10

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

10.5 - 11%

Organický uhlík (C) biologického pôvodu

42%

Celkový oxid fosforečný  (P2O5)

1,5%

Unifikované organické látky

68%

Celkový oxid draselný  (K2O)

1,5%

pH

6-7

SPRÁVNE DÁVKOVANIE A POUŽITIE
Pestovanie:

Dop.dávkovanie:

Orechy/Čerešne/ Mandle

Kg 600 - 1000 na ha

Kiwi/Figy/Granátové jablká

Kg 800 - 1100 na ha
Kg 800 - 900 na ha

Jablká/Maliny/Datle

Kg 1000 - 1200 na ha

Olivy/Hrušky/Ostružiny/Lieskovce/ Slivky/Citrusy
Marhule/Broskyne

Kg 600 - 800 na ha

Stolové hrozno

Kg 600 - 800 na ha

Vinič

Kg 600 - 800 na ha

Fazuľa/Lupina/Reďkovka

Kg 300 - 500 na ha

Špargľa / Biela repa / Šalát /Špenát

Kg 700 - 750 na ha

Cesnak/ Cibuľa / Mrkva / Kapusta / Fenikel / Tekvica

Kg 800 - 900 na ha

Melón / Artičoky / Čakanka /  Pór

Kg 900 - 950 na ha
Kg 900 - 1100 na ha

Paradajky / Cukety / Uhorky / Baklažán / Zemiaky / Jahody / Korenie
Pšenica tvrdá

Kg 600 - 800 na ha

Ryža / Obilná kukurica

Kg 500 - 700 na ha
Kg 800 - 1000 na ha

Zrná ciroku
Cukrová trstina

Kg 700 - 900 na ha

Tabak

Kg 500 - 700 na ha

PRÍKLADY DÁVKOVANIA

kg/ha

Ryža/ Zrná cirok / Kukurica / Tabak

Hrozno na víno / Pšenica tvrdá

500
700

kg/ha

Jablko / Cesnak / Cibuľa / Mrkva

600
800

Broskyne/ Marhule /Stolové hrozno

800
900

kg/ha

Kiwi/Figy/Pomaranče

kg/ha

kg/ha
600
800

kg/ha

Olivy/Hrušky/Ostružiny/Slivky

800
1.100

1.000
1.200

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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