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PACKAGING WOREK kg 25 nad pallet kg 1.500
BIG BAGS kg 500
BULK

DUNG SUPERGUANOXY® 4.15.5s+2MgO+25C:
O NISKIEJ ZAWARTOSCI CHLORU
DUNG SUPERGUANOXY® 4.15.5s+2MgO+25C laczy w jednej formule wszystkie substancje aktywne
niezbedne dla upraw.
Produkcja NIE PRZEWIDUJE zadnej formy suszenia cieplem (przy zastosowaniu pieców lub poprzez wdmuchiwanie
cieplego powietrza) powoduje natomiast polaczenie substancji organicznych z mineralnymi.
Taki proces jest owocem dokladnego zmieszania i pózniejszej reakcji pomiedzy róznymi skladnikami bez stosowania
konserwantów i spoiw.
Rózne formy Azotu Organicznego, powstale z Piór i Wysuszonej Krwi, pozwalaja na stopniowe (mineralizacja) i
progresywne rozprowadzenie elementu odzywczego; a w szczególnosci:
• skladniki wysuszonej krwi rozkladaja sie bardzo szybko, zaspakajajac poczatkowe wymogi uprawy
• skladniki Piór, natomiast, rozkladaja sie wolno w celu zapewnienia roslinie niezbednych ingredientów w calym
cyklu wegetacyjnym.
W zwiazku z tym przedmiotowe procesy pozwalaja na równolegly rozklad elementów odzywczych zgodnie z
wymogami uprawy w róznych fazach fenologicznych.
Wysokie miano Fosforu stanowi, ze DUNG SUPERGUANOXY® 4.15.5s+2MgO+25C jest produktem
szczególnie wskazanym we wszystkich fazach poprzedzajacych sianie (w przypadku upraw ekstensywnych) i/lub
poprzedzajacych przesadzanie (w przypadku upraw warzywnych).
Potas, pochodzenia wylacznie siarczanowego, zawiera sole z Magnesu, w pelni rozpuszczalne, co powoduje, ze
DUNG SUPERGUANOXY® 4.15.5s+2MgO+25C nadaje sie szczególnie do wszystkich upraw, które wymagaja
wlasciwej stabilizacji pomiedzy potasem a magnesem.

Wysuszona krew - Siarczan magnezu - Siarcan potasu z zawartoscia soli magnezu - Pióra Fosforan naturalny drobny

Azot (N) organiczny całkowity

4 - 5%

Tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

5 - 6%
5%

Bezwodnik kwasu siarkowego (SO3) rozpuszczalny w wodzie
Humifikowana substancja organiczna

43 - 48%

Bezwodnik fosforowy (P2O5) całkowity

15 - 16%
2%

Tlenek magnezu (MgO)

25 - 28%

Węgiel (C) organiczny o pochodzeniu biologicznym

6-7

pH

DAWKI I SPOSOBY STOSOWANIA Kg/ha
Uprawy drzewiaste Kg/ha
Kiwi, Czeresnia, Migdal, Cytryna, Winogrona stołowe

600 - 700

Brzoskwinia, Pomarańcza, Klementynki

600 - 700

Migdal, Oliwka

700 - 800

Śliwa, Winogrona, Morela, Jabłoń, Grusza

500 - 600

Uprawy warzywne Kg/ha
Fasola, Fasolka, Lubin, Rzodkiewka

500 - 600

Kalafior, Kapusta Cappuccino

600 - 700

Salata, Bakłażan, Papryka

1200 - 1300

Cykoria

1000 - 1100

Ziemniak

1100 - 1200

Endywia, Bazylia, Szpinak, Burak nabrzeżny

800 - 1000

Kapusta włoska, Cykoria, Cebula, Czosnek

800 - 1000

Koper, Marchew

600 - 700

Melon, Truskawka, Arbuz, Ogórek

800 - 900
1400 - 1500

Cukinia

Uprawy ekstensywne Kg/ha
Zioła lecznicze, Jęczmień, Zyto, Soja, Bób

600 - 700

Zboże twarde, Burak, Słonecznik

600 - 700

Zboże drobnoziarniste, Kukurydza

900 - 1000

Ryz, Sorgo

800 - 1000

Dawki zaleza równiez od planu odzywczego, który zostanie opracowany przy zastosowaniu DUNG
SUPERGUANOXY® 4.15.5s+2MgO+25C. W zwiazku z tym zalecamy nie zmniejszania dawek ponizej 300 400 Kg na hektar. Powyzsze dawki sa wartosciami przyblizonymi i moga sie zmienic w zaleznosci od stosunku do
wlasciwosci klimatyczno - powierzchniowych danego obszaru.
The indicated cultivation are representative of each category; Dung Superguanoxy® 4.15.5s+2Mg0 applies to many others with the same mode of use.

The above mentioned doses are indicative and may change in relation to soil and climatic conditions
of each area (fertility: chemical, physical and biological; rainfall and temperature).
Moreover they should be included in the entire fertilization plan.
Product should not be in contact with plant’s
roots. The product is for professional use only.
Keep out of reach of children and animals
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Keep in a
sheltered dry
place.

The analytical data written on packaging follow the instruction of the
regulation in force. All data included in this publication are indicative.
FOMET reserves the right to change them without prior notice.

Properly
dispose of
packaging.
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