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AZOCOR® 105
Granulowany
PACKAGING WOREK kg 25 nad pallet kg 1.500
BIG BAGS kg 500
BULK

AZOT O ZROZNICOWANYM I PRZEDLUZONYM ROZKŁADZIE.
GRANULAT o właściwościach odżywczych. Rozkład azotu odbywa
się stopniowo.

AZOCOR® 105:
• pierwszy uwolniony azot to azot z płytek białkowych o pochodzeniu roślinnym mający na celu zaspokojenie potrzeb
początkowych cyklu wegetacji uprawy. Niniejszym poświadczamy, że produkt nie zawiera organizmów modyfikowanych
genetycznie.
• odżywianie jest kontynuowane poprzez „bardzo wolną” mineralizację pióra dzięki obecności keratynizowanych białek,
które wymagają dłuższego działania makrobiotycznego.
• na koniec zaczyna działać ostatni z trzech składników: nawóz organiczny z poroży i szponów, również ten składnik zawiera
keratynizowane białka, ale jego struktura jest bardziej złożona i czas rozkładu dłuższy.
• w celu zredukowania do minimum straty na głębokości i na powierzchni w wyniku
wymywania zapewniając racjonalny wydatek i pozytywny wpływ na podziemne warstwy
wodonośne.
• w celu uzyskania pozytywnego efektu na życie makrobiotyczne terenu, ponieważ składniki
są zarówno pochodzenia zwierzęcego (pióra, poroże i szpony) jak i roślinnego (płytki)
dostarczając w ten sposób substrat do upraw o szerokiej gamie mikroorganizmów.
Azot (N) organiczny
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UPRAWY
Orzech, Czereśnia, Migdał
Jabloń, Kaki, Malina
Winogrono stołowe
Fasola, Fasolka, Lubin, Rzodkiewka
Zboże drobne - twarde
Kukurydza ziarnista
Tytoń

600 - 1000
800 - 900
700 - 1000
300 - 500
600 - 800
800 - 1000
500 - 700
Kg/ha

Kiwi, Figa, granat
Brzoskwinia, Morela
Winogrono na wino
Por, Cykoria
Ryz, Sorgo, Kukurydza woskowa
Burak cukrowy

800 - 1100
700 - 1000
600 - 800
900 - 950
500 - 700
700 - 900

Kg/ha
Oliwka, Gruszka, Morwa, Sliwa, Owoce cytrusowe
Szparag, Burak wybrzezy, Salata, Szpinak

1000 -1200
700 - 750

Kg/ha
Czosnek, Cebula, Marchew, Kapusta, Koper, Groszek, Dynia
Melon, Pomidor, Cukinia, Baklazan, Ziemniak, Truskawka, Papryka

800 - 900
900 - 1100

The indicated cultivation are representative of each category; Azocor® 105 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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