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AZOSUPER®  N28 / Vlastnosti:

• Organické matrice získané zmiešaním úplne prírodných zložiek: hnoj - múčka z peria

• Vyššie uvedené organické zloženie robí tento produkt ešte lepším ako organické minerálne hnojivá obohatené 
dusíkom s jednou matricou, napr. zvieracia koža, kožušina, zmes z kopýt a iné.

• To zaručuje pokrytie hlavných výživových požiadaviek od začiatku výživu zabezpečuje= hnoj + močovina - trvalá 
výživa ako štartovacia výživa a (3/4 mesiaca) zabezpečuje výživu organika= perie

• Produkt má schopnosť stimulovať aktivitu mikroorganizmov v pôde vďaka svojim diverzifikovaným organickým 
komponentom.

• Pôvodné charakteristiky sa nezmenili žiadnymi operáciami tepelného spracovania (napr. umelým  zahrievaním).

• Fyzikálna forma: valcovité homogénne pelety s priemerným priemerom 3 - 4 mm a priemernou dĺžkou 4 - 5 mm.

• Produkt je veľmi suchý a ľahko sa aplikuje pomocou akéhokoľvek rozmetadla hnojiva.

• Vzhľadom na matrice ktoré obsahuje, sa tento produkt odporúča na použitie pri kultiváciách v strednom / 
dlhodobom cykle s vysokými požiadavkami na dusík.

Proteínová múčka Urea

Organická matri-
ca zo zvlhčenej 
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nový)

ORGANICKO-MINERÁLNE LÁTKY 
OBOHATENÉ DUSÍKOM
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AZOSUPER® N28
LINEA AZOMAT

BALENIE 25 Kg vrece  1500 Kg na palete
500 Kg BIG BAG 
Voľne ložené



Growing Equipment since 1973 FOMET - Via Vialarga, 25
37050 S. Pietro di Morubio (Vr) ITALY-UE

Tel. ++39 045 6969004 - Fax ++39 045 6969012
fomet@fomet.it - www.fomet.it

Vyššie uvedené dávky sú čisto indikatívne.

Pre správne použitie AZOSUPER® N 28 odporúčame:

• analýza predmetnej pôdy, najmä jej pH a typ pôdy (piesočná, vápenitá, ílovitá);

• Znalosť hlavných charakteristík kultivácie. Dávky závisia od plánu hnojenia, po ktorom nasleduje AZOSUPER® N 28.

     Odporúčame tiež nepoužívať menej ako 200 - 400 kg produktu na hektár.

Celkový dusík (N) 28%

Organický dusík (N) 5%

Ureický dusík (N) 23%

Organický uhlík (C) biologického pôvodu 14 - 16%

Organické látky 24 - 27%

pH 6 

PRIEMERNÝ OBSAH ÚČINNÝCH LÁTOK V SUBSTANCII

SPRÁVNE DÁVKOVANIE A POUŽITIE

Autumn/Winter cereals Kg 300 - 400 per ha
Corn and Rice (pre-seeding) Kg 500 per ha
Corn (harrowing) Kg 200 - 300 per ha
Forage Kg 300 - 500 per ha 

Plodiny:                                                                                                         Doporučené dávkovanie:

PRÍKLADY DÁVKOVANIA
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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.

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.

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. 

Produkt by nemal byť v kontakte s koreňmi rastlín. Výrobok je určený iba 
na profesionálne použitie.
Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.

Uchovávajte na 
chránenom a suchom 
mieste

Obaly riadne 
zlikvidujte


