
SUPERGUANOXY® / Charakteristika:

Je jedinečné zloženie , ktoré obsahuje všetky hlavné výživové prvky potrebné na pestovanie. 

Jeho výrobný proces neobsahuje žiadny druh tepelného sušenia (použitie pecí alebo výbuchov horúceho 
vzduchu) a zahŕňa zmiešanie organických a minerálnych matríc. Tento proces je výsledkom presnej zmesi a 
následnej reakcie medzi rôznymi zložkami bez použitia konzervačných látok alebo spojív.

The different forms of Organic Nitrogen, which are released by the manure and the proteinic meals allow for a 
gradual and progressive release of the nutritional element (mineralisation), in particular: Rôzne formy organického 
dusíka, ktoré sa uvoľňujú z hnoja a proteínovej múčky, umožňujú postupné a progresívne uvoľňovanie výživného 
prvku (mineralizácia), najmä:

•  Zložka hnoja sa uvoľňuje rýchlo, čím sa splnia počiatočné požiadavky na plodinu.

• Bielkovinová múčna zložka  na druhej strane sa uvoľňuje pomaly, podľa potrieb  rastliny po zvyšok vegetačného 
cyklu.

Tieto procesy teda umožňujú, aby sa uvoľňovanie výživných prvkov zhodovalo s požiadavkami plodiny počas jej 
rôznych fenologických fáz.Vďaka zvýšenému obsahu fosforu je SUPERGUANOXY® mimoriadne vhodný pre všetky 
fázy pred výsadbou (pre extenzívne plodiny) alebo pred presádzaním (pre záhradné plodiny ). 

Obsah draslíka, ktorý je výlučne zo síranu, obsahuje horečnaté soli, ktoré sú úplne rozpustné, takže je 
SUPERGUANOXY® obzvlášť vhodný pre všetky plodiny, ktoré si vyžadujú primeranú rovnováhu medzi draslíkom a 
horčíkom.

Organický dusík (N) 4%

Celkový oxid fosforečný (P2O5) 10%

Oxid draselný rozpustný vo vode (K2O) 5 %

Oxid horečnatý rozpustný vo vode (MgO) 2%

Oxid siričitý rozpustný vo vode (SO3) 5%

Organický uhlík biologického pôvodu (C) 15%

Zvlhčené organické látky 30%

pH 7 - 8
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SUPERGUANOXY®
LINEA DUNG

(4.10.5s+2MgO+5SO3+15C)

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

Kiwi/Čerešne Kg 600 - 700 na ha
Mandle Kg 700 - 800 na ha
Olivy Kg 700 - 800 na ha
Jablká Kg 500 - 600 na ha
Hrušky Kg 500 - 600 na ha
Slivky Kg 500 - 600 na ha
Vinič Kg 500 - 600 naha
Broskyne Kg 600 - 700 na ha
Marhule Kg 500 - 600 na ha
Pomaranče/citróny Kg 600 - 700 na ha
Clementine Kg 600 - 700 na ha
Stolové hrozno Kg 600 - 700 na ha 

Fazuľa Kg 500 - 600 na ha
Fazuľové struky Kg 500 - 600 na ha
Lupin Kg 500 - 600 na ha
Redkev Kg 500 - 600 na ha
Endivel Kg 800 - 1000 na ha
Spenát Kg 800 - 1000 na ha
Biela repa Kg 800 - 1000 na ha
Bazalka Kg 800 - 1000 na ha
Karfiol Kg 600 - 700 na ha
Kapusta hlávková Kg 600 - 700 na ha
Kapusta savoy Kg 800 - 1000 na ha
Čakanka Kg 800 - 1000 na ha
Cibuľa Kg 800 - 1000 na ha
Cesnak Kg 800 - 1000 na ha
Šalát Kg 1200 - 1300 na ha
Fenikel Kg 600 - 700 na ha
Reďkev Kg 1000 - 1100 na ha
Baklažán Kg 1200 - 1300 na ha
Mrkva Kg 600 - 700 na ha
Vodný melón Kg 800 - 900 na ha
Melón Kg 800 - 900 na ha
Zemiaky Kg 1100 - 1200 na ha
Cuketa Kg 1400 - 1500 na ha
Jahody Kg 800 - 900 na ha
Paprika Kg 1100 - 1300 na ha
Uhorka Kg 800 - 900 na ha

Lucerna Kg 600 - 700 na ha
Jačmeň Kg 600 - 700 na ha
Raž Kg 600 - 700 na ha
Sója Kg 600 - 700 naha
Bôb Kg 600 - 700 na ha
Pšenica obyčajná Kg 900 - 1000 na ha
Pšenica tvrdá Kg 600 - 700 na ha
Slnečnica Kg 600 - 700 na ha
Ryža Kg 800 - 1000 na ha
Cirok Kg 800 - 1000 na ha
Mangold Kg 600 - 700 na ha
Kukurica Kg 900 - 1000 na ha 

Plodina:

Plodina:
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PRÍKLADY DÁVKOVANIA
Fazuľa/Ďatelina/Reďkev                                      kg/ha

500
600

Kiwi/Čerešne/Sója                                                  kg/ha

600
700

Štěrbák/Špenát/Cirok                                     kg/ha

800
1000

Pšenica/Kukurica                                                kg/ha

900
1000

Šalát/Baklažán                                                       kg/ha

1200
1300

Mandle/Olivy                                      kg/ha

700
800

Uvedené plodiny sú reprezentatívne pre každú kategóriu; SUPERGUANOXY® sa dá použiť pre celý rad ďalších 
typov použitím rovnakej metódy.

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.

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


