
TEOS® / Caracteristici:

• Stare fizica: peleti omogeni de forma cilindrica, cu un diametru mediu de 3-4 mm si o lungime medie de 5-7 mm.

• In TEOS® lmatricea organică este dată de gunoiul de grajd selecţionat, supus unor perioade de fermentare 
aeroba timp de 9 luni în mediu controlat, atingând niveluri ridicate de humificare în produsul final. Această 
procedură ofera matricei organice o valoare agronomică mare

• Azotul prezent în cele două componente: mineral de tip amoniacal pentru o absorbţie rapidă de către plante; 
organic pentru o eliberare mai treptata in timp.

• Fosforul: este foarte solubil si, prin urmare, disponibil pentru plante.

• Potasiul: este exclusiv de sulfat, aspect agronomic foarte important pentru sensibilitatea crescuta a multor 
culturi de legume si fructe la clor.

• Magneziu solubil: permite integrarea cat mai buna a fertilizantului, contribuind 
la echilibrul nutritiei pe baza de potasiu.

• (SO3) solubil: în plus fata de furnizarea sulfului, esential pentru nutritia 
plantelor, favorizeaza o evolutie corecta a substantei organice si faciliteaza 
solubilizarea altor elemente nutritive, cum ar fi fosforul.

• TEOS® este un ingrăsamant a cărui utilizare oferă rezultate optime pentru 
toate culturile horticole: în câmp deschis şi în seră, cu sistem de fertiirigare 
prin care se efectuează adăugările de azot în timpul ciclului vegetativ. 

Asigura o pornire corecta a plantei şi ataşarea rădăcinilor (roşii, vinete, varză 
creaţă, dovlecei, etc.). Combinaţia corectă a matricei organice cu sulf, magneziu 
şi potasiu asigură un bun rezultat calitativ şi asupra pepenelui galben şi verde. 

Poate fi distribuit pe toata suprafata în camp deschis sau în banda de 50 cm, in 
functie de organizarea fermei. Aceeasi abordare poate fi valabila pentru culturile 
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TEOS®
LINEA AZOMAT

(5.10.15s+2Mg0+16S03+7,5C)

SPECIAL PENTRU
LEGUME SI 

FRUCTE

GUNOI DE
GRAJD

HUMIFICAT

BOGAT IN
CONTINUT

DE BACTERII
POZITIVE

0% 100%

Amestec organic
din mix de gunoi
de grajd humificat
(bovine, pasare) Fosfat diamoniu

Sulfat de
amoniu

Sare de
magneziu
Kieserite

Sulfat de potasiu

AMBALAJE SACI 25 kg pe palet de 1.500 kg
SACI MARI 500 kg 
VRAC
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DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR
CULTURA EPOCA DOZA INDICATII

Pre-insamantare
sau plantare

500-700 kg/ha in
camp deschis in

functie de cultura
Incorporare si irigare

Pre-insamantare
sau plantare 80-150 kg/1000m2 Incorporare si irigare

Sfarsit de iarna
inceput de
primavara

500-700 kg/ha
Daca este posibil, a se
incorpora, iriga sau cosi

iarba

Sfarsit de iarna
inceput de
primavara

1-5 kg/plantain
functie de
dimensiune

Daca este posibil, a se
incorpora, iriga sau cosi

iarba

Inainte de
transplantare

600-800 kg/hain
camp deschis

sau
400-500 kg/hape
banda de 50 cm

Incorporati produsul la
ultima lucrare a

terenului

CULTURI HORTICOLE IN SPATII PROTEJATE

CULTURI HORTICOLE IN CAMP DESCHIS

CIRESE

MERI PERI PIERSICI

PEPENE GALBEN PEENE VERDE 

Azot (N) total organic 5%

Azot (N) organic 1%

Azot (N) amoniacal 4%

Anhidrida fosforica (P2O5) totala 10%

Ossido di potassio (K2O) solubile in acqua 15%

Oxid de magneziu (MgO) total 2%

Oxid potasiu (K2O) 15%

Anhidrida sulfurica (SO3) solubila in apa 16%

Carbon (C) organic 7,5%

Substanta organica humificata 13%

MICROORGANISME (calculate pe UFC/GR)

Continut de bacterii aerobe totale 1.080.000.000

Continut de bacterii anaerobe totale 850.000.000

Umiditate 10-12%

pH (indicativ) 6-7

Greutate specifica 1,0-1,1 kg/lt

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; TEOS® isi gaseste aplicarea pentru 
multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate datele 
cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi rezerva dreptul 
de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional.
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

A se păstra în 
loc uscat şi
protejat

A se 
arunca în
mod corect 
ambalajele

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in parte (fertilitate: chimice, 
fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul unui plan de fertilizare.


