RAMSES

®

LINEA AZOMAT

(10.18+8S03+15C+0,06Zn)
Organická hmota z
kravského a hydinového
hnoja

0%

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

Síran
zino-čnatý

Síran
amónny

Proteín múčka

Biammonium fosfát 100%

PRE OBILOVINY
ZÁHRADNÍCTVO
A STROMČEKY KULTÚRY

RAMSES® / Použitie:
Fyzikálna štruktúra: homogénna peleta, stredná šírka 3 - 4 mm a dĺžka 4 - 5 mm.
Molekulárne zloženie výrobku obsahuje najdôležitejšie potrebné živiny pre prvé štádiá
vývinu rastlín, ktoré rastú po zasadení semien (kukurica, pšenica, slnečnica atď.) a
počas výsadby plodín na otvorenom poli, alebo pri výsadbe ovocných stromov.
OBSAH DUSÍKA:
Produkt obsahuje dusík organického a minerálneho pôvodu, ktorý podporuje
vegetatívne pestovanie s rôznymi obdobiami uvoľňovania dusíka.

Hĺbka: min 2 cm/max 15 cm

Na druhej strane - na podporu a optimalizáciu pestovania koreňov RAMSES® obsahuje
vo vode úplne rozpustný fosfor (P2O5) v koncentrácii 75% celkového fosforu prítomného
v produkte.
Prípravok zahŕňa aj 50% organických látok z kravského a hydinového hnoja, čo dáva
pôde dobrú štruktúru a zároveň dodáva dusík v organickej forme.
Organická hmota použitá ako hnojivo sa získava kontrolovaným kvasením hydinového
a kravského hnoja. Konečný produkt sa fermentuje počas 9 mesiacov, čo umožňuje
stabilizáciu získaného produktu.
Konečná organická hmota je plná stabilizovaných mikroorganizmov užitočných
pre zlepšenie chemických vlastností pôdy (1,082.000 000 UFC / g aeróbnych
mikroorganizmov, 858 000 000 UFC / g ako anaeróbne baktérie + baktérie viažuce
dusík, saprobiotické baktérie, nitrifikačné baktérie, denitrifikačné baktérie)

Hĺbka: min 2 cm/max 15 cm

Keď sa výrobok dostane do kontaktu s pôdou, absorbuje vodu, čím sa nafúkne
a následne sa ľahšie rozpadne.

Hĺbka: min 2 cm/max 15 cm

PRIEMERNÝ OBSAH ÚČINNÝCH LÁTOK V SUBSTANCII
Celkový (N) dusík

10%

Zinok (Zn) rozpustný vo vode

0,06%

Organický (N) dusík

3%

Kyseliny fulvové

2%

Amoniakálny (N) dusík

7%

Kyseliny humínové

3%

Celkový oxid fosforečný (P2O5)

18%

Celkový počet aeróbnych baktérií

Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný
v neutrálnom citrane amónnom
Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný
vo vode

16%

Celkový počet anaeróbnych
baktérií

14%

Objemová hmotnosť

Oxid sírový (SO3) rozpustný vo vode

8%

Organický (C) uhlík biologického
pôvodu

15%

1.082.000.000 UFC/g
858.000.000 UFC/g
0,7-0,8 kg/l
10%

Vlhkosť

6-7

pH

RAMSES® sa môže aplikovať počas výsevu alebo ideálne počas presádzania. Najvhodnejšia technika aplikácie je
rozmetávaním:
1) distribúcia na otvorenom poli s tradičnými rozmetadlami;
2) pod líniou pestovania so špeciálnymi rúrkovými rozmetadlami, ktoré pokrývajú plochu pod osevnou líniou 40 - 60
cm.
PLODINY

DÁVKOVANIE

OBILNINY

kg 500-700 na ha
KUKURICA

SLNEČNICA

kg 600-800 na ha
ZELENINA

Rozmetať 400 - 500 kg / ha pod výsevnou čiarou
Aplikovať 700 - 800 kg / ha v prípade hnojenia
na otvorenom poli.
OVOCNÉ STROMY

Na jednu RASTLINU 30-40 g.
Umiestnime do sadiacej jamy (použité množstvo produktu
samozrejme závisí od analýzy pôdy).
TRÁVNIKY

g 80-120 na m2
KRMOVINY

kg 400-500 na 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.



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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