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ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICĂ CU AZOT
(SÎNGE USCAT GRANULAT)
Se folosește la fertilizarea tuturor culturilor agricole: erbacee- horticole-furagere Eliberează lent în mod natural nutrienții, cu un conținut înalt de Fier organic

Absolut sigur din punct de vedere sanitar și
fitosanitar, pentru că este tratat termic în
conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar
CEE 1069/2009, astfel se garantează eliminarea
completă a tuturor agenților patogeni( bacterii ș.a).

Azot (N) organic

14,5 %

Carbon (C) organic

44 %

Fier (Fe) organic

2200 ppm

ORGAZOT® este un fertilizant organic cu azot, derivat din sînge, se produce sub formă granulată, studiat special pentru a asigura o eliberare
lentă, treptată a substanțelor nutritive în pămînt, astfel aduce un aport constant de nutrienți la rădăcini și completează, ajută asimilarea
nutrienților pe toată durata a ciclului de producere a plantei.
Procesul de fertilizare modern, după cum se știe, trebuie să fie orientat spre eliminarea rebuturilor (folosirii ne econome), dar în același timp,
spre obținerea rezultatelor calitative și cantitative. În acest context utilizarea ORGAZOT® s-a dovedit a fi decisivă și absolut inovatoare, de
fapt, datorită metodei de fabricare a acestui produs și a perfectei sterilizări, asigură o sursă nutrițională excelentă , evitînd fuziunea compușilor
de azot în apele subterane, astfel respectînd Directivele, din ce în ce mai stricte, în cea ce privește Nitrații și vulnerabilitatea solurilor.

DOZAREA ȘI MODALITĂȚILE DE ÎNTREBUINȚARE:
Se recomandă folosirea ORGAZOT® pentru cultivarea cerealelor
și legumelor (micro granulat), se destribuie la semănat,
amestecîndu-l cu semințele( astfel se asigură acțiunea starter),
sau se aplică direct în brazdă, astfel se stimulează dezvoltarea
rădăcinilor. Pentru viță de vie sau pomi fructiferi se folosește
forma (mediu granulat) în calitate de fertilizare de bază invernală,
se răspîndește de-a lungul rîndurilor.
LIVEZI: 120-150 Kg/ha în calitate de fertilizare toamnă- iarnă.
OLIV: 0,5-1 Kg pentru fiece copac.
SOIURI TEHNICE DE VIȚĂ DE VIE: 100-120 kg/ha.
SOIURI DE MASĂ: pînă la 200 kg/ha pentru majorarea recoltei
LIVEZI NOI ȘI PLANTAȚII NO DE VIȚĂ: 50-200 gr pentru
fiece plantă, la 10-20 cm de la tulpină pentru accelerarea
creșterii aparatului vegetativ.
CEREALE ȘI LEGUME: 40-50 kg/ha la semănat pe rînd, în cazul.
LEGUMELOR: 30 kg/ha pe rînd la răsădire sau semănare, 200300 kg/ha în calitate de fertilizare de bază a solului.
CARTOFI: 300 kg/ha în calitate de fertilizare de bază, pentru a
satisface toate necesitățile de azot.
POMI CU FRUCTE MICI: 300-400 kg/ha.
COVOR DE IARBĂ(GAZON): 20-40 kg pentu 1000 m2 în funcție
de necesitate.
PEPENIERĂ: max 0,5% în amestec cu turbă.
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