
UNIS® / Caracteristici:

• UNIS® se prezintă în stare fizică de peleti omogeni de formă cilindrică cu diametrul mediu de 3-4 mm şi lungime 
medie de 4-5 mm, foarte uscati, uşor de distribuit. În contact cu umiditatea terenului sau cu apa din irigaţii, 
peletii se umflă şi treptat se dezintegrează în sol.

• Productia de UNIS® NU PREVEDE nicio formă de uscare la cald (utilizarea de cuptoare sau suflare cu aer cald) şi 
implică unirea intimă dintre matricea organică şi aceste minerale. Acest proces este rezultatul unei uniuni atente 
si a unei reactii ulterioare intre diversele componente fara a utiliza niciun conservant si nici lianti.

• Substanța organică prezentă în cantități mari, exercită atât un rol de alimentație pentru culturi (în principal ca o 
sursă de azot organic și oligoelemente) cât şi de protecție a matricelor minerale amestecate în aceasta. 

Permite formarea compușilor cu elementele nutritive minerale care reduc 
posibilitatea unor reacții de insolubilizare a solului. Mai mult, este asimilat 
de plante încet, datorită proceselor de mineralizare care apar cu o anumită 
gradualitate.

• Relația dintre diferitele elemente nutriționale a fost formulată pentru utilizarea 
sa optimă pe culturi, cum ar fi măslinul, citricele, strugurii de masă.

• Componentele produsului permit o acțiune promptă și imediată din partea 
fracțiunii de azot ureic și o mai mare persistență în timp a azotului organic. 
Potasiul inclus in formulare este tot din sulfat.

• UNIS® este un ingrasamant care satisface nevoile de fertilizare a culturilor, cum 
ar fi maslinul (în special în zona de Sud a Italiei) și citricele (portocal, clementin, 
lamai). Poate fi distribuit prin împrăştiere pe întreaga suprafață sau plasate sub 
coronament pentru o singură plantă în cazul în care terenul este în pantă sau 
pepiniere au plante care nu respectă un rând prestabilit. 

Pentru randament maxim, este recomandabil să se îngroape ușor produsul, sau 
cosită iarba deasupra. Se recomanda utilizarea pe gazon la începutul primăverii, 
cu posibile adăugiri în faza de vară, dacă este necesar.
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UNIS®
LINEA AZOMAT

(12.6.6s+6S03+22C)

SPECIAL
MASLIN SI 
CITRICE

REVITALIZEAZA
SOLUL

REVIGOREAZA
CULTURA

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

Sfarsit de iarna
inceput de
primavara

600-700 kg/ha
in camp deschis

Daca se poate, a se
incorpora usor

Sfarsit de iarna
1-5 kg/planta
in functie de
dimensiune

Daca se poate, a
se incorpora sau

cosi iarba

Primavara 500-600 kg/ha
in camp deschis Incorporare si irigare

Pre-insamantare
plantare

500-600 kg/ha in 
camp deschissau in 

bandade
50/60 cm

Incorporare si irigare

Inainte de
samantare

600-800 kg/ha
in camp deschis

Se distribuie si se
incorporeaza la ultima

lucrare a terenului

Toamna sau
sfarsitul iernii

500-700 g/metru
liniar

A se incorpora si
iriga usor

Primavara 200-400 g/m2
Paturi de flori = a se

incorpora si iriga
Gazon = a se tasa

Toamna sau
primavara

200-500 g/plantain
functie de
dimensiune

Incorporare si irigare

MASLIN

STRUGURI DE MASA

Azot (N) total 12%

Azot (N) organic 4%

Azot (N) ureic 7%

Anhidrida fosforica (P2O5) 6%
Anhidrida fosforica (P2O5) solubila in acid formic 
al 2% 1%

Anhidrida fosforica (P2O5) solubila in Citrat
amoniac neutru si apa 2%

Oxid potasiu (K2O) solubil in apa 6%

Anhidrida Sulfurica (SO3) solubila in apa 6%

Carbon (C) organic 22%

Continut de bacterii aerobe totale 1.080.000.000 
UFC/GR)

Continut de bacterii anaerobe totale 850.000.000 
UFC/GR)

Umiditate 12-14%

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

pH (indicativ) 7-8 

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS

CULTURI DE LEGUME

CULTURI EXTINSE DE VARA

GARDURI VII SI BORDURI

PATURI DE FLORI SI GAZON

PLANTE DE GRADINA

PORTOCAL CLEMENTINE LAMAI

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; UNIS® 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.


