
AZOMAT SETI® / Charakteristika:

•  Fyzikálna forma: valcové, homogénne pelety s priemerným priemerom 3 - 4 mm a priemernou dĺžkou 5-7 mm

•  SETI® je organická matrica vytvorená z vybraného hnoja a podrobená aeróbnej fermentácii počas 9 mesiacov 
v kontrolovanom prostredí, čím sa získa finálny produkt s vysokou úrovňou zvlhčovania. Tento proces tvorí 
organickú matricu so zvýšenou agronomickou hodnotou.

• Dusík je prítomný v jeho dvoch zložkách: amoniakálny minerál pre rýchlu absorpciu rastlinami; organický pre

postupnejšie uvoľňovanie v priebehu času.

• Fosfor: je vysoko rozpustný, a preto je rastlinám ľahko dostupný.

• Draslík: (výlučne zo síranu), vysoko dôležitý agronomický znak, vhodný najmä z dôvodu extrémnej citlivosti na 
chlór mnohých záhradníckych a ovocných plodín. 

• Rozpustný horčík: umožňuje lepšiu integráciu hnojiva, čím prispieva k rovnováhe

 draselnej výživy.

• Rozpustnosť (SO3): Okrem poskytovania síry, ktorá je nevyhnutná pre výživu rastlín, 
podporuje produkt správny vývoj organickej látky a uľahčuje rozpustnosť iných 
živín, napríklad fosforu.

• SETI®  je vhodný na prípravu pôdy na siatie obilnín počas obdobia jeseň - zima  
a revitalizáciu lucerny. Správny pomer medzi dusíkom a rozpustným fosforom 
uprednostňuje voľnú filtráciu a zakorenenie rastlín. Je vhodný aj pri výsadbe 
zeleniny kde sa odporúča vykonať pred samotnou výsadbou analýzu pôdy. 
Produkt je vhodné zmiešať v pomere 200 - 250 g do 100 litrov zeminy na prípravu 
substrátu pre profesionálne alebo hobby použitie.

• SETI® je možné rozptýliť na otvorené pole, alebo v 50 cm pásoch. Tá istá metóda 
môže byť aplikovaná aj pre rôzne druhy ovocia.

Aplikácia na otvorenom poli by mala byť v minimálnej hĺbke 2 cm, maximálne 15 
cm; použitie na stromových plodinách by mala byť vo vzdialenosť 18/20 cm od 
kmeňa a v hĺbke 10/15 cm.
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BALENIE 25 Kg vrece  1500 Kg na palete
500 Kg BIG BAG 
Voľne ložené
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Uvedené plodiny sú reprezentatívne pre každú kategóriu; SETI® môže byť použité pre mnoho ďalších typov plodín 
použitím rovnakých metód hnojenia.

Celkový (N) dusík 7%

Organický (N) dusík 1.5%

Amoniakálny (N) dusík 5.5%

Celkový oxid fosforečný (P2O5) 15%
Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný
v neutrálnom citrane amónnom 12%

Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný vo vode 10%

Oxid draselný (K2O) rozpustný vo vode 5%

Oxid horečnatý rozpustný vo vode (MgO) 2%

Oxid siričitý (SO3) rozpustný vo vode 7%

Organický uhlík (C) biologického pôvodu 10%

Zvlhčené organické látky 20%

MIKROORGANIZMY (vypočítané podľa UFC/GR)

Celkový počet aeróbnych baktérií 1,200,000,000

Celkový počet anaeróbnych baktérií 1,000,000,000

Vlhkosť 10-12%

pH 6-7

Objemová hmotnoť 1.0-1.1 kg/l

PRIEMERNÝ OBSAH ÚČINNÝCH LÁTOK V SUBSTANCII

PRÍKLADY DÁVKOVANIA
PLODINA OBDOBIE DAVKA SPÔSOB

Pred siatím 400-600 kg/ha Zapravenie hnojiva
v konečnej prípravnej fáze

Pred siatím 500-600 kg/ha Zapravenie hnojiva
v konečnej prípravnej fáze

Pred siatím alebo 
presádzaním

500-700 kg/ha voľná 
plocha v závislosti  

od plodiny
Zapraviť a zavlažiť

Pred siatím alebo 
presádzaním 80-150 kg/1000 m2 Zapraviť a zavlažiť

Koniec zimy 
začiatok jari 600-800 kg/ha Zapraviť a zavlažiť a prikryť 

pokosenou trávou

Pred siatím alebo 
skorá jar 400-500 kg/ha

Zapravenie hnojiva
v konečnej prípravnej 

fáze, alebo v riadku, ku 
plodine na poli

ZELENINA V SKLENÍKU

OVOCNÉ STROMY

ZELENINA

JESENNE OBILNINY

KUKURICA/ SLNEČNICA

KRMOVINY

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


