since 1973

Growing equipment
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STALLATICO SUPERZ

Úplne zvlhčené hnojivo, biologicky aktívny kompost
Organická matrica zo zvlhčenej zmesy hnojiva
(kravský a kurací hnoj)
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BALENIE 25 Kg vrece 1500 Kg na palete
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• Humus pripravený na použitie, pochádzajúci výlučne zo zmiešania a zvlhčovania vybraného hnoja (hovädzieho
a hydinového hnoja), ktorý prešiel procesom fermentácie a zvlhčovania po dobu 8 až10 mesiacov.
• Nedošlo k procesu umelého sušenia (s použitím pecí, či horúceho vzduchu).
• Najlepšie výsledky sa dosiahnu použitím produktu bezprostredne pred konečným spracovaním, jeho zmiešaním
s pôdou počas fázy pred výsevom alebo pred sadbou; musí dôjsť k zmiešaniu do pôdy v minimálnej hĺbke 2
cm a maximálnej hĺbke 15 cm; v prípade pestovania stromov je vhodné aplikovať produkt vo vzdialenosti od
kmeňa 18 až 20 cm a v hĺbke 10 až 15 cm.
• Ak sa hnojenie vykonáva na trávnych plochách ovocných sadov (prírodných trávnikoch alebo trávnikov
opätovne zasiatych medzi jednotlivými líniami stromov), musí sa produkt rovnomerne aplikovať na povrch; na
urýchlenie vstrebávania  produktu sa môže ukázať ako užitočné následné kosenie trávy.
• Produkt je možné aplikovať tiež na kultivačných zvyškoch (slamky, kukuričné stonky) pred ich zakopaním, aby
sa uľahčilo ich rozpadanie, pričom sa uprednostňuje mikrobiologická aktivita v pôde.

SPÁVNE POUŽITIE
VOĽNÁ PLOCHA
Hĺbka MIN 2 cm, MAX 15 cm
ARBOREÁLNE KULTÚRY
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PRIEMERNÝ OBSAH ÚČINNÝCH LÁTOK V SUBSTANCII
Celkový organický dusík (N)

3 - 4%

Organický unlík (C) biologického pôvodu

22 - 26%

Celkový oxid fosforečný  (P2O5)

3 - 4%

Unifikované organické látky

38 - 45%

Celkový oxid draselný  (K2O)

3 - 4%

pH

6-7

SPRÁVNE DÁVKOVANIE A POUŽITIE

Dop.dávkovanie:

Pestovanie:
Pšenica /Jačmeň/Iné obilniny

Kg 1000 - 1500 na ha

Ovos/Ryža

Kg 1000 - 1500 na ha

Kukurica

Kg 1500 - 2000 na ha

Sója

Kg 1000 - 1500 na ha

Repa

Kg 1500 - 2000 na ha

Tobak

Kg 1000 - 1200 na ha

Bylinky

Kg 1000 - 1500 na ha

Zelené krmivo/Lekárske bylinky

Kg 1000 - 1500 na ha

Záhradnícvo/Priemyselné pestovanie

Kg 1800 - 2000 na ha

Jahody

Kg 2000 - 2500 na ha

Artičoky

Kg 1800 - 2000 na ha

Kvety

Kg 1800 - 2000 na ha

Lieskové orechy

Kg 1000 - 1500 na ha
Kg 0,5 na 1 rastlinu

Citrusové plody/Kiwi (mladé výhonky) do 1 roku vegetácie
Citrusové plody/Kiwi (staršie rastliny) po 1 roku vegetácie

Kg 2 - 3 na 1 rastlinu
Kg 1,0 - 1,5 na 1 rastlinu

Vinič (mladé výhonky) po 1roku vegetácie
Olivové háje - nová plantáž

Kg 1 - 2 na 1 rastlinu

Olivové háje - stará plantáž

Kg 4 - 5 na 1 rastlinu

Zelené trávniky/parky

max. 250 g na m2

Golfové ihriská

max. 250 g na m2

PRÍKLADY DÁVKOVANIA
Pšenica/Jačmeň/Ryža/Sója/Iné obilniny

kg/ha

Záhradníctvo/Priemyselné pestovanie/Pest.kvetín     kg/ha

1.000
1.500

1.800
2.000

Príprva substrátu:
• 1 diel HUMUS VITA® STALLATICO SUPPER zmiešať s 10 dielmi zeminy, rašeliny, alebo kompostu.
- ZÁKLADNÉ hnojenie: 0,250 kg / m2. čo zodpovedá 2500 kg na hektár. Hnojenie oraniska, slamy, zvyškov kultivácie (na regeneráciu živín a premenu na humus) 1000 kg - 1200 kg na hektár.
- KRYCIE hnojenie: 0,150 Kg na m2, eqivalent 1500kg na 1 ha.

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.
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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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