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Am prezentat întotdeauna cu firma mea toate cataloagele care au existat de-a lungul anilor
Companiei ce am creat-o în 1972, până la ultimul catalog, acela din 2005, deasupra căruia
am scris simplu:

„Acest catalog este dedicat lui Guglielmo Zamboni”
Niciodătă nu m-aș fi gândit că ar fi trebuit să prezint catalogul unei Companii diferite faţă de
aceea de care m-am ocupat toată viaţa, însă nimic nu este sigur în viaţă.
Trebuie să mulţumesc Dr. Filippo Fonti, colaboratorul meu
capabil și fidel de atunci, care mi-a dat această oportunitate,
oferindu-mi, în luna lui octombrie 2011, de a întra cu un rol
important în Compania creată și condusă de el.
După ce am vizitat nouă constructie și după ce am cunoscut
proiectele sale de dezvoltare a acesteia și după ce au trecut
câteva zile de reflexie am acceptat, pentru a putea oferi
acestei realităţi noi, toată experienţa acumulată în Compania
creată de mine și condusă cu succes mai mult de 35 ani.
Catalogul Biokimia se prezintă cu produse testate de-a
lungul anilor, fie pentru stabilitatea lor fie pentru eficienţa
lor însă ca în trecut, Biokimia va fi o fabrică de produse
inovative și o Companie oricum promptă în a urmări și a
satisface exigenţele clienţilor, cu aceeași determinare,
capacitate și fantazie care au caracterizat pentru atâţia ani
una dintre Companiile cele mai importante în producerea
îngrășămintelor speciale.
Competenţa tehnică a Dr. Fonti, în acest sector specific a nutriţiei vegetale, colaboratorii
atent selecţionaţi, instrumentele moderne de producţie, cunoașterea furnizorilor a celor mai
bune materii prime și a celor mai buni clienţi fie în Italia fie în străinatate, cunoștinţele mele
personale, sunt ipoteze pentru că această nouă Companie să atingă succesul în scurt timp.
Așa cum am făcut în trecut și cu siguranţă că el ar fi participat cu mare entuziasm în această
aventură, îmi face multă plăcere de a comunica precum că:

„Și acest catalog este dedicat lui Guglielmo Zamboni”
Gianni Zamboni
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Formulaţii lichide pe bază de extract fluid de drojdie ce conţine alge brune.
Aminoacizii prezenţi, ce derivează din autoliza enzematică în ambient apos, sunt în formă levogiră
mult mai activi decât cei derivaţi din hidroliza chimică dextrogiri.
Linia Bio Project se distribuie prin aplicare foliară și/sau în fertirigatie și/sau direct pe teren sau la
plante cu instrumente idonee (pulverizatoare, nebulizatoare) pentru distibuirea soluţiilor erbicide,
antiparazitare și/sau nutritive.
Linia Bio Project induce o multiplicare celulară mai bună și îmbunătăţește dezvoltarea plantei.
Ţesuturile vegetative și reproductive vor fi mai consistente, mai bogate în clorofilă și cu o activitate
fotosintetică exaltată. Datorită componenţilor de origine naturală și exclusiv vegetale și pe bază de
alge, Linia Bio Project va putea fi folosită la nivel biologic destinat și alimentaţiei cărora urmăresc
o dietă vegetariană și vegană.
În funcţie de tip, Linia Bio Project conţin substanţe naturale capace de a induce o rezistenţă
dobândită în plante la stresuri cauzaţi de adversităţi ambientale, atacuri de ciuperci și bacterii
prin îngroșarea ţesuturilor. Activitatea aminoacizilor de origine vegetală conţinuţi consimte o
restaurare rapidă a multiplicării celulare și o nouă dezvoltare a plantelor chiar și după atacuri de
ciuperci și bacterii restabilizând funcţiile normale metabolice.
Bio Project exaltează activitatea fotosintetică cu producţii mai mari de substanţă uscată,
îmbunătăţește dezvoltarea plantelor, legarea fructelor, dezvoltarea fructelor.
În definitiv mărește producţia și calitatea acestora.
Bio Project ID 0.9, distribuit pe cale foliară sau direct pe teren, nutrește, activează și fortifică plantele

faţă de stres cauzaţi de adversităţi ambientale sau da atacuri fungine și/sau bacterice.
Bio Project MT 0.9, distribuit pe cale foliară, exaltează și restabiliște activitatea fotosintetică și
reactivează metabolismul chiar și după stres cauzaţi de adversităţi ambientale sau da atacuri de
ciuperci și/sau bacterii.
Bio Project MT 1.0 Soil, distribuit direct pe teren, schimbă profilul microorganismelor utile în teren,
mărește fertilitatea microbiologică și reduce riscurile de boli.
Bio Project SM 20, distribuit direct pe teren, nutrește, activează metabolismul plantelor și intensifică
activitatea clorofiliană.
Bio Project SM 23 Foliar, distribuit prin aplicare foliară, nutrește, activează metabolismul plantelor
și intensifică activitatea clorofiliană.
AMINOGRAMA
(gr/100 g de aminoacizi)
Aminoacizi
Aminoacizi în % pe total
Alanina............................................................................... 11,9 %
Arginina................................................................................3,7 %
Acid aspartic . ................................................................... 14,3 %
Acid glutamic.................................................................... 14,8 %
Cistina...................................................................................0,5 %
Fenilalanina..........................................................................3,6 %
Glicina...................................................................................6,2 %
Izoleucina..............................................................................4,2 %
Istidina...................................................................................2,1 %
Leucina..................................................................................6,2 %
Lizina.....................................................................................7,8 %
Metionina..............................................................................1,1 %
Prolina...................................................................................3,8 %
Serina....................................................................................4,6 %
Tirozina..................................................................................2,9 %
Treonina................................................................................4,4 %
Triptofan................................................................................2,1 %
Valina.....................................................................................5,8 %
TOTAL................................................................... 100,0 %

Linia Bio Project poate fi uitilizată în agricultura biologică în conformitate cu regolamentul CE
889/2008.
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ID 0.9

ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT · EXTRACT FLUID DE
DROJDIE CE CONŢINE ALGE BRUNE CU CUPRU (Cu)

nutreşte, ACTIVǍ, ÎNTǍREŞTE

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE
Formulă fluidă pe bază de extract fluid de drojdie ce conţine
alge brune. Aminoacizii prezenţi complexează și transportă
cuprul garantând o asimilare sigură și rapidă ce penetrează în
ţesuturi și acţionează în interiorul plantei.
Bio Project ID 0.9 induce o multiplicare celulară mai bună și
o recuperare mai rapidă a plantelor care au suportat stres
cauzat de adversităţi ambientale și/sau atacuri fungice și/sau
bacterice. Extractul de drojdie conţine substanţe bio-inductoare
ce stimulează o rezistenţă naturală a plantelor la adversităţi
ambientale și împotriva bolilor printr-o îngroșare a spesorilor
ţesuturilor, formaţi de planta însăși, în urma semnalelor activităţii
inductoare a Bio Project ID 0.9.
Planta tratată cu Bio Project ID 0.9 are nevoie de aproape 6-7
zile pentru “a răspunde” la semnale, și deci este important a
interveni de la primele faze.
Activitatea aminoacizilor de origine vegetală conţinuţi consimte
o reîncepere rapidă a multiplicării celulare și o nouă devoltare a
plantelor chiar și după atacuri de ciuperci și bacterii restaurând
funcţiile metabolice normale.
Bio Project ID 0.9 îmbunătăţește dezvoltarea plantelor, legarea
fructelor, dezvoltarea fructelor și calitatea producţiilor chiar și a
plantelor cultivate în sistem de agricultură biologică și, datorită
conţinutului exclusiv de origine vegetală și de alge, va putea fi
folosit la nivel de biologic destinat la alimentaţia și acelora care
urmăresc o dietă vegetariană și vegană.
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FERTIRIGAŢIE
POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
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Bio Project ID 0.9
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT · EXTRACT LICHID DE DROJDIE CE
CONŢINE ALGE BRUNE CU CUPRU (Cu)
p/p
p/v
gr/lt
Azot (N) organic.............................. 1 %......1,19 %......11,9
Carbon (C) organic
de origine biologică.....................10 %......11,9 %.......119
pH..................................................... 6
Substanţă organică cu greutate
molecolară nominală <50 kDa...30 %
Cupru (Cu) solubil în apă............... 3 %....... 3,6 %......... 36
Cupru (Cu) chelat cu EDTA.........1,5 %..... 1,79 %......17,9
Agent de chelare: EDTA
Interval de pH ce garantează o stabilitate bună a fracţiunii
chelate: 3-8
POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
Materii prime: extract fluid de drojdie ce conţine alge
brune obţinut prin extracţie cu apă sau soluţie acidă și/
sau alcalină, sare de cupru (sulfat), chelat de cupru (EDTA).
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH dintr-o soluţie la 0,5%: 6
Greutate specifică la 20 °C: 1,198 kg/lt
AMINOGRAMA (g/100 g de aminoacizi)
Aminoacizi
Aminoacizi in % sul totale
Alanină......................................................11,9 %
Arginină......................................................3,7 %
Acid aspartic.............................................14,3 %
Acid glutamic...........................................14,8 %
Cistină.........................................................0,5 %
Fenilalanină................................................3,6 %
Glicină.........................................................6,2 %
Izoleucină....................................................4,2 %
Istidina.........................................................2,1 %
Leucină........................................................6,2 %
Lizină...........................................................7,8 %
Metionină....................................................1,1 %
Prolină.........................................................3,8 %
Serina..........................................................4,6 %
Tirosina........................................................2,9 %
Treonină......................................................4,4 %
Triptofan......................................................2,1 %
Valină . ........................................................5,8 %
TOTAL.............................................100,0 %
Aminoacizi și peptizi cu greutate moleculară mică
derivaţi din hidroliză enzimatică din ţesuturi vegetale
în formă L-levogiră, mult mai activi decât cei din
hidroliză chimică în formă D-dextrogiră. Activează
toate procesele metabolice ale plantei, mărindu-i
rezistenţa la stres ambientali și împotriva lipsurilor
nutriţionale.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Bio Project ID 0.9 se folosește prin aplicare
foliară sau în fertirigaţie începând de la primele faze
în culturile horticole și în culturile pomicole repetând
tratamentul de 3-4 ori pe parcursul ciclului și cu ocazia
stresurilor cauzate de adversităţi ambientale, de atacuri
fungice și/sau bacterice.
Piersic, cais, prun și cireș, păr, măr și fructe de pădure:
prin aplicare foliară cu doze de 2 lt/ha începând de la
legarea fructelor, în prezenţa de stres fiziologic cauzat de
atacuri fungice și/sau bacterice

www.biokimia.it

Atenţie: câteva varietăţi ar putea fi sensibile la
tratamentele cu cupru și s-ar putea verifica mici arsuri.
Viţă de vie, citrice: prin aplicare foliară cu doze de 2-2,5
lt/ha începând de la reînceperea vegetativă și repetând
tratamentul de mai multe ori pe parcursul ciclului vegetativ
până la legarea fructelor realizată.
Măslin: prin aplicare foliară cu doze de 2,5 lt/ha repetând
tratamentul de mai multe ori pe parcursul ciclului
vegetativ.
Roșia, cartoful, vânăta, ardeiul, dovlecelul, castravetele,
fasolea verde,căpșuna, sparanghel: prin aplicare foliară
în primele faze de cultivare cu doze de 2 lt/ha.
Legume cu frunze: de aplicat de la primele faze de
cultivare cu doze de 80 cc/hl. De repetat de mai multe ori
pe parcursul cultivării.
Culturi ornamentale și floricultură: de aplicat de la
primele faze de cultivare cu doze de 60-80 cc/hl. De
repetat de mai multe ori pe parcursul cultivării.
Se sfătuiește a se folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar
pentru o distribuire mai bună.
Distribuiţi produsul în orele răcoroase ale zilei.
Nu distribuiţi în înfloritură.
Produsul poate fi folosit în aceleași perioade și în
fertirigaţie cu doze de 2,5-5 lt pe hectar.
AMESTEC
Se sfătuiește de a nu asocia cu alţi formulanţi ce conţin
cupru însă de a alterna folosirea.
De aplicat produsul departe de înfloritura plantelor.
AMBALAJE: Bidon de 5 lt · Flacon de 1 lt
Conţine: Sulfat de Cupru 25% Cu Pentahidrat CE 231-847- 6
H410

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung.

Prevenire
P280

Purtaţi mănuşi / îmbrăcăminte /echipament de
protecţie / A proteja ochii / faţa.

P273

Evitaţi dispersarea în mediu.

P391

Colectaţi scurgerile de produs.

Măsuri de primă intervenire
Atentie!

P332+P313

În caz de iritare a pielii: spălaţi abundant cu apă
si săpun. Consultaţi medicul.

P 501

Aruncaţi conţinutul / recipientul în conformitate
cu legile locale / regionale / naţionale /
internaţionale.

Exclusiv pentru uz agricol profesional
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SM 23 FOLIAR
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
EXTRACT FLUID DE DROJDIE CE CONŢINE ALGE BRUNE

nutreşte ŞI activează
METABOLISMUL GENERAL
AL PLANTEI

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE
Formulă fluidă pe bază de extract fluid de drojdie ce conţine
alge brune. Aminoacizii prezenţi, care derivează din autoliza
enzematică în ambient apos, sunt sub formă L-levogiră adică
mult mai activi decât cei care derivă din hidroliza chimică.
Bio Project SM 23 Foliar se distribuie prin aplicare foliară.
Bio Project SM 23 Foliar induce o multiplicare celulară mai
bună si îmbunătăţește dezvoltarea plantei.
Ţesuturile vegetative și reproductive vor fi mai consistenţi, mai
bogati în clorofilă cu o activitate foto sintetică îmbunătăţită.
Bio Project SM 23 Foliar mărește producţia și îmbunătăţește
caracteristicile calitative ale producţiilor.
Datorită componenţilor sale de origine naturală, exclusiv
vegetali și pe bază de alge, Bio Project SM 23 Foliar va putea
fi folosit la nivel biologic destinat și în alimentaţia cui urmărește
o dietă vegetariană sau vegană.
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CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
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Bio Project SM 23 foliar
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
EXTRACT FLUID DE DROJDIE CE CONŢINE ALGE BRUNE
p/p
p/v
gr/lt
Azot (N) organic.................... 2 %..........2,46 %......... 24,6
Carbon (C) organic
de origine biologică...........23 %....... 28,29 %....... 282,9
pH..................................... 6,45
Substanţă organică cu
greutate molecolară
nominală <50 kDa..............30 %
POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
Materii prime: extract fluid de drojdie ce conţine alge
brune obţinut prin extracţie cu apă sau soluţie acidă și/
sau alcalină.
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH dintr-o soluţie la 0,5%: 6,45
Greutate specifică la 20 °C: 1,23 kg/lt
AMINOGRAMA (g/100 g de aminoacizi)
Aminoacizi
Aminoacizi în % pe total
Alanină..................................................11,9 %
Arginină..................................................3,7 %
Acid aspartic.........................................14,3 %
Acid glutamic.......................................14,8 %
Cistină.....................................................0,5 %
Fenilalanină............................................3,6 %
Glicină.....................................................6,2 %
Izoleucină................................................4,2 %
Istidină.....................................................2,1 %
Leucină....................................................6,2 %
Lizină.......................................................7,8 %
Metionină................................................1,1 %
Prolină.....................................................3,8 %
Serină......................................................4,6 %
Tirozină....................................................2,9 %
Treonină..................................................4,4 %
Triptofan..................................................2,1 %
Valină . ....................................................5,8 %
TOTAL......................................... 100,0 %
Aminoacizi și peptizi cu greutate moleculară
mică derivaţi din hidroliză enzimatică din ţesuturi
vegetale în formă L-levogiră, mult mai activi decât
cei din hidroliză chimică în formă D-dextrogiră.
Activează toate procesele metabolice ale plantei,
mărindu-i rezistenţa la stres ambientale și la lipsurile
nutriţionale.
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MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Bio Project SM 23 foliar se foloseşte
prin aplicare foliară cu instrumente idonee pentru
distribuirea nutrienţilor şi/sau soluţiilor de protecţie,
începând de la primele faze în culturile horticole şi
în cele arboree repetând tratamentul de 3-4 ori pe
parcursul ciclului.
Piersic, cais, prun și cireș, păr și măr, fructe de pădure,
viţă de vie, citrice, măslin: prin aplicare foliară pe
parcursul întregului ciclu repetând intervenţia de 3-4
ori cu doze de 1,5 lt/ha.
Roșia, cartoful, vânăta, ardeiul, dovlecelul,
castravetele, fasolea verde, căpșuna, sparanghel:
prin aplicare foliară pe parcursul întregului ciclu
repetând intervenţia de 3-4 ori cu doze de 1,5 lt/ha.
Legume cu frunze: prin aplicare foliară pe parcursul
întregului ciclu repetând intervenţia de 3-4 ori cu doze
de 1,5 lt/ha.
Culturi ornamentale, floricole și de vivaism: prin
aplicare foliară pe parcursul întregului ciclu repetând
intervenţia de 3-4 ori cu doze de 150 cc/hl/1.000 mp.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi cu
excluderea celor ce conţin cupru.
Se sfătuiește efectuarea a mici teste pentru a verifica
compatibilitatea.
AMBALAJE: Bidon de 5 lt · Flacon de 1 lt
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SM 20

ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
EXTRACT FLUID DE DROJDIE CU CONŢINE ALGE BRUNE

hrănește, activează și
intensifică fotosinteza
clorofiliană

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE
Formulă fluidă pe bază de extract fluid de drojdie ce
conţine alge brune. Aminoacizii prezenţi, care derivează
din autoliza enzematică în ambient apos, sunt sub formă
L-levogiră adică mult mai activi decât cei care derivă din
hidroliza chimică.
Bio Project SM 20 este folosit în fertirigaţie sau cu
instrumente adapte pentru distribuirea soluţiilor
nutritive și/sau protective sau erbicide. Bio Project
SM 20 stimulează o multiplicare celulară mai bună,
mărește dezvoltarea aparatului rădăcinos și a celui
vegetativ. Ţesuturile vegetative și reproductive vor fi
mai consistente, mai bogate în clorofilă cu o activitate
fotosintetică îmbunătăţită.
Bio Project SM 20 stimulează microflora solului mărind și
fertilitatea microbiologică a terenului, mărește producţia
și îmbunătăţește caracteristicile calitative ale producţiilor
mulţumită componentelor de origine naturală, exclusiv
vegetale și pe bază de alge. Bio Project SM 20 va putea
fi folosit la nivel biologic destinat și în alimentaţia cui
urmărește o dietă vegetariană sau vegană.
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Bio Project SM 20
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
EXTRACT FLUID DE DROJDIE CU CONŢINE ALGE BRUNE
p/p
p/v
gr/lt
Azot (N) organic.................... 2 %..........2,47 %......... 24,7
Carbon (C) organic
de origine biologică...........20 %....... 24,70 %....... 247,0
pH......................................6,30
Substanţă organică cu
greutate moleculară
nominală <50 kDa...............30%
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ IN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
Materii prime: extract fluid de drojdie ce conţine alge
brune obţinut prin extracţie cu apă sau o solutie acidă
și/sau alcalină.
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH a unei soluţii de 0,5%: 6,3
Greutate specifică la 20°C: 1,235 kg/lt
AMINOGRAMA (g/100 g de aminoacizi)
Aminoacizi
Aminoacizi în % pe total
Alanină..................................................11,9 %
Arginină..................................................3,7 %
Acid aspartic.........................................14,3 %
Acid glutamic.......................................14,8 %
Cistină.....................................................0,5 %
Fenilalanină............................................3,6 %
Glicină.....................................................6,2 %
Izoleucină................................................4,2 %
Istidină.....................................................2,1 %
Leucină....................................................6,2 %
Lizină.......................................................7,8 %
Metionină................................................1,1 %
Prolină.....................................................3,8 %
Serină......................................................4,6 %
Tirozină....................................................2,9 %
Treonină..................................................4,4 %
Triptofan..................................................2,1 %
Valină . ....................................................5,8 %
TOTAL......................................... 100,0 %
Aminoacizi și peptizi cu greutate moleculară mică
derivaţi din hidroliză enzimatică a ţesuturilor
vegetale în formă L-levogiră, sunt mult mai activi
decât cei de hidroliză chimică în formă D-dextrogiră.
Activează toate procesele metabolice ale plantei,
mărind rezistenţa la stres ambientali și la lipsuri
nutriţionale.

www.biokimia.it

MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Bio Project SM 20 se folosește în
fertirigaţie sau cu instrumente adapte la distribuirea
soluţiilor nutriţionale și/sau erbicide, plecând de la
primele faze în culturile horticole și în culturile pomicole
repetând de 3-4 ori pe parcursul ciclului.
Piersic, cais, prun și cireș, păr, măr, fructe de
pădure, căpșuna, dovlecel, castravete, fasole
verde, sparanghel: în fertirigaţie pe durata
întregului ciclu repetând intervenţiile de 3-4 ori cu
doze de 10-15 lt/ha.
Legume cu frunze: în fertirigaţie pe parcursul întregului
ciclu repetând intervenţiile de 3-4 ori cu doze de 10-15
lt/ha.
Culturi ornamentale: în fertirigaţie pe durata întregului
ciclu repetând intervenţiile de 3-4 ori cu doze de 10-15
lt/ha.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulanţi, însă se
recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica
compatibilitatea.
AMBALAJE: Bidon de 5 lt · Flacon de 1 lt
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bio project

MT 1.0 SOIL

ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
EXTRACT FLUID DE DROJDIE CE CONŢINE ALGE BRUNE CU
CUPRU (Cu), FIER (Fe), MANGAN (Mn) şi ZINC (Zn)

schimbă profilul
microorganismelor
utile în teren, mărește
fertilitatea și reduce
riscurile de boli

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE
Formulat fluid pe bază de extract fluid de drojdie ce conţine
alge brune. Aminoacizii prezenţi complexează și transportă
microelementele conţinute garantând o asimilare rapidă și
sigură.
Bio Project MT 1.0 SOIL schimbă profilul microorganismelor
utile în teren și exaltează activitatea acestora, garantând
o acţiune antagonistă în privinţa microorganismelor
patogene prezente, care se menţine constantă în timp.
Aminoacizii conţinuţi de origine vegetală stimulează
activitatea microorganismelor terenului consimţând o mărire
a fertilităţii fizice, chimice și microbiologice a solurilor tratate.
Bio Project MT 1.0 SOIL garantează o germinare mai bună a
seminţelor, “călirea” răsadurilor transplantate și o amplificare
mai bună a aparatului rădăcinos în culturile pomicole pe
parcursul reînceperii vegetative. În consecinţă, Bio Project
MT 1.0 SOIL îmbunătăţește dezvoltarea plantelor, legarea
fructelor, dezvoltarea fructelor și calitatea producţiilor chiar
și a plantelor cultivate în sistem de agricultură biologică și,
datorită conţinutului exclusiv de origine vegetală și de alge,
va putea fi folosit la nivel de biologic destinat alimentaţiei și
acelora care urmăresc o dietă vegetariană și vegană.
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FERTIRIGAŢIE
POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Fertilizzanti Speciali

Bio Project MT 1.0 soil
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
EXTRACT FLUID DE DROJDIE CE CONŢINE ALGE BRUNE CU CUPRU
(Cu), FIER (Fe), MANGAN (Mn) şi ZINC (Zn)
p/p
p/v
gr/lt
Azot (N) organic............................1 %......... 1,2 %..... 12,0
Carbon (C) organic
de origine biologică.................. 10 %.......12,2 %... 122,0
pH............................................... 5,8
Substanţă organică cu
greutate molecolară
nominală <50 kDa..................... 30 %
Cupru (Cu) solubil în apă......... 1,0 %...... 1,22 %..... 12,2
Fier (Fe) solubil în apă.............. 0,5 %...... 0,61 %........6,1
Mangan (Mn) solubil în apă.... 0,3 %...... 0,36 %........3,6
Zinc (Zn) solubil în apă............. 1,1 %...... 1,34 %..... 13,4
POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
Materii prime: extract fluid de drojdie ce conţine alge
brune obţinut prin extracţie cu apă sau soluţie acidă și/
sau alcalină, sare de cupru (sulfat), sare de fier (sulfat),
sare de mangan (sulfat) și sare de zinc (sulfat).
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH dintr-o soluţie la 0,5 % : 5,8
Greutate specifică la 20 °C: 1,22 kg/lt
AMINOGRAMA (g/100 g de aminoacizi)
Aminoacizi
Aminoacizi în % pe total
Alanină..................................................11,9 %
Arginină..................................................3,7 %
Acid aspartic.........................................14,3 %
Acid glutamic.......................................14,8 %
Cistină.....................................................0,5 %
Fenilalanină............................................3,6 %
Glicină.....................................................6,2 %
Izoleucină................................................4,2 %
Istidină.....................................................2,1 %
Leucină....................................................6,2 %
Lizină.......................................................7,8 %
Metionină................................................1,1 %
Prolină.....................................................3,8 %
Serină......................................................4,6 %
Tirozină....................................................2,9 %
Treonină..................................................4,4 %
Triptofan..................................................2,1 %
Valină . ....................................................5,8 %
TOTAL......................................... 100,0 %
Aminoacizi și peptizi cu greutate moleculară
mică derivaţi din hidroliză enzimatică din ţesuturi
vegetale în formă L-levogiră, sunt mult mai activi
decât cei din hidroliză chimică în formă D-dextrogiră.
Activează toate procesele metabolice ale plantei,
mărindu-i rezistenţa la stres ambientale și la lipsuri
nutriţionale.

www.biokimia.it

MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Bio Project MT 1.0 SOIL se distribuie
exclusiv în fertirigaţie sau cu mijloace idonee
(pulverizatoare pentru erbicide sau antiparazitari),
la prepararea terenului imediat înainte de semănat, sau
înainte de transplantare și la reînceperea vegetativă
în culturile pomicole. Intervenţia poate fi repetată
pe parcursul ciclului în caz de stres fiziologic cauzat
de adversităţi ambientale, de atacuri fungice și/sau
bacterice care acţionează asupra coletului și în vasele
conductoare ale plantei, întotdeauna în fertirigaţie.
Piersic, cais, prun și cireș, păr și măr, fructe de
pădure, viţă de vie, citrice, kiwi, culturi tropicale:
prin fertirigaţie cu doze de 2,5 lt/ha de la reînceperea
vegetativă pe parcursul ciclului vegetativ și/sau în
prezenţa de stres fiziologic cauzat de atacuri fungice
și/sau bacterice care acţionează asupra coletului și în
vasele conductoare ale plantei.
Roșia, cartoful, vânăta, ardeiul, dovlecelul,
castravetele, fasolea verde, căpșuna, sparanghel,
legume de frunze incluse salata verde: prin
fertirigaţie sau cu mijloace idonee pentru distribuirea
de erbicide sau antiparazitari, înainte de semănat sau
de transplantare cu doze de 500 ml/1.000mp și succesiv
pe parcursul cultivării și în caz de stres fiziologic cauzat
de atacuri fungice și/sau bacterice care acţionează
asupra coletului și în vasele conductoare ale plantei cu
doze de 2-2,5 lt/ha.
Culturi ornamentale și floricultură: de aplicat în
fertirigaţie după transplantare cu doze de 250 ml/
hl/1.000mp. De repetat de mai multe ori pe parcursul
cultivării.
AMESTEC
Produsul nu are contraindicaţii de amestec cu alţi
formulanţi. Se recomandă efectuarea a mici teste
pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Bidon de 5 lt · Flacon de 1 lt
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bio project

MT 0.9

ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
EXTRACT FLUID DE DROJDIE CE CONŢINE ALGE BRUNE CU
CUPRU (Cu), FIER (Fe), MANGAN (Mn) şi ZINC (Zn)

EXALTEAZǍ ŞI RESTABILEŞTE
ACTIVITATEA FOTOSINTETICǍ
ÎN CAZ DE ADVERSITǍŢI
AMBIENTALE SAU BOLI

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE
Formulă fluidă pe bază de extract fluid de drojdie ce conţine
alge brune. Aminoacizii prezenţi complexează și transportă
microelemenţii conţinuţi garantând o asimilare rapidă și sigură.
Induce o multiplicare celulară mai bună și o recuperare mai
rapidă a plantelor care au suportat stres cauzate de adversităţi
ambientale și/sau atacuri fungice și/sau bacterice.
Extract de drojdie ce conţine substanţe metabolite ce stimulează
o rezistenţă naturală a plantelor la adversităţi ambientale și la
boli printr-o consistenţă mai bună a ţesuturilor.
Bio Project MT 0.9 conţine substanţe tensioactive naturale, bio
surfactanţi care ajută să menţină “curate” ţesuturile, evitând
rezistenţe din partea patogenilor. Activitatea aminoacizilor
de origine vegetală conţinuţi consimte o reîncepere rapidă
a multiplicării celulare și o nouă devoltare a plantelor chiar
și după atacuri de ciuperci și bacterii restaurând funcţiile
metabolice normale.
Bio Project MT 0.9 exaltează activitatea foto sintetică cu
producţii mai mari de substanţă uscată, îmbunătăţește
dezvoltarea plantelor, legarea fructelor, dezvoltarea fructelor
și calitatea producţiilor chiar și a plantelor cultivate în sistem
de agricultură biologică și, datorită conţinutului exclusiv
de origine vegetală și de alge, va putea fi folosit la nivel de
biologic destinat la alimentaţia și acelora care urmăresc o dietă
vegetariană și vegană.
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FOLIAR
FERTIRIGAŢIE
POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Fertilizzanti Speciali

Bio Project MT 0.9
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
EXTRACT FLUID DE DROJDIE CE CONŢINE ALGE BRUNE CU CUPRU (Cu),
FIER (Fe), MANGAN (Mn) şi ZINC (Zn)
p/p
p/v
gr/lt
Azot (N) organic................................... 1 %.........1,2 %......... 12
Carbon (C) organic
de origine biologică..........................10 %..........12 %.......120
pH...................................................... 5,4
Substanţă organică cu greutate
molecolară nominală <50 kDa........30 %
Cupru (Cu) solubil în apă.................... 1 %........ 1,2 %......... 12
Fier (Fe) solubil în apă......................0,5 %........ 0,6 %........... 6
Mangan (Mn) solubil în apă............0,3 %..... 0,36 %........ 3,6
Zinc (Zn) solubil în apă.....................1,1 %..... 1,32 %......13,2
POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
Materii prime: extract fluid de drojdie ce conţine alge brune
obţinut prin extracţie cu apă sau soluţie acidă și/sau alcalină,
sare de cupru (sulfat), sare de fier (sulfat), sare de mangan
(sulfat) și sare de zinc (sulfat).
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH dintr-o soluţie la 1%: 5,4
Greutate specifică la 20 °C: 1,206 kg/lt
AMINOGRAMA (g/100 g de aminoacizi)
Aminoacizi
Aminoacizi in % sul totale
Alanină.......................................................... 11,9 %
Arginină.......................................................... 3,7 %
Acid aspartic................................................. 14,3 %
Acid glutamic............................................... 14,8 %
Cistină............................................................. 0,5 %
Fenilalanină.................................................... 3,6 %
Glicină............................................................. 6,2 %
Izoleucină........................................................ 4,2 %
Istidina............................................................. 2,1 %
Leucină............................................................ 6,2 %
Lizină............................................................... 7,8 %
Metionină........................................................ 1,1 %
Prolină............................................................. 3,8 %
Serina.............................................................. 4,6 %
Tirosina............................................................ 2,9 %
Treonină.......................................................... 4,4 %
Triptofan.......................................................... 2,1 %
Valină . ............................................................ 5,8 %
TOTAL.................................................100,0 %
Aminoacizi și peptizi cu greutate moleculară mică
derivaţi din hidroliză enzimatică din ţesuturi vegetale în
formă L-levogiră, mult mai activi decât cei din hidroliză
chimică în formă D-dextrogiră. Activează toate procesele
metabolice ale plantei, mărindu-i rezistenţa la stres
ambientale și împotriva lipsurilor nutriţionale.

Viţă de vie, citrice: prin aplicare foliară cu doze de 2,5 lt/ha
începând de la la pre-înflorire până la schimbarea culorii,
repetând tratamentul de mai multe ori pe parcursul ciclului
și/sau în caz de stres fiziologic cauzat de atacuri fungice și/
sau bacterice.
Măslin: prin aplicare foliară cu doze de 2,5 lt/ha repetând
tratamentul de mai multe ori pe parcursul ciclului vegetativ.
Roșia, cartoful, vânăta, ardeiul, dovlecelul, castravetele,
fasolea verde, căpșuna, sparanghel: prin aplicare foliară
începând de la legarea fructelor repetând tratamentul de mai
multe ori cu doze de 2 lt/ha și/sau în caz de stres fiziologic
cauzat de atacuri fungici și/sau bacterice.
Legume cu frunze: de aplicat de la primele faze de cultivare
cu doze de 150-250 cc/hl. De repetat de mai multe ori pe
parcursul cultivării.
Culturi ornamentale și floricultură: de aplicat de la primele
faze de cultivare cu doze de 150 cc/hl. De repetat de mai
multe ori pe parcursul cultivării.
Se sfătuiește a se folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar
pentru o distribuire mai bună.
Distribuiţi produsul în orele mai răcoroase ale zilei.
Produsul poate fi folosit în aceleași perioade și în fertirigaţie
cu doze de 2,5-5 lt pe hectar.
AMESTEC
Se sfătuiește de a nu asocia cu alţi formulanţi ce conţin cupru
însă de a alterna folosirea.
De aplicat produsul departe de înfloritura plantelor.
AMBALAJE: Bidon de 5 lt · Flacon de 1 lt
Conţine: Sulfat Monohidrat de Zinc CE 231-793-3
H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H410

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung.

Prevenire

Pericol!

P264

Spălaţi-vă bine mâinile după utilizare.

P273

Evitaţi dispersarea în mediu.

P280

Purtaţi mănuşi / îmbrăcăminte de protecţie / a
proteja ochii / faţa.

Măsuri de primă intervenire
P305+
P351+
P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: lătiţi cu atenţie cu
apă, timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele
de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se
poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P310

Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ sau un medic.

P391

Colectaţi scurgerile de produs.

Exclusiv pentru uz agricol profesional

MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Bio Project MT 0.9 se folosește prin aplicare
foliară sau în fertirigaţie, începând de la pre-înflorire până
la schimbarea culorii culturilor horticole și celor pomicole,
repetând tratamentul de 3-4 ori pe parcursul ciclului și/sau
în caz de stres cauzati de adversităţi ambientale, de atacuri
fungice și/sau bacterice.
Piersic, cais, prun și cireș, păr, măr și fructe de pădure: prin
aplicare foliară cu doze de 2,5 lt/ha începând de la legarea
fructelor, de repetat pe parcursul ciclului vegetativ și/sau în
prezenţa de stres fiziologic cauzat de atacuri fungice și/sau
bacterice.

www.biokimia.it
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Îngrășăminte
Speciale

Fertilizzanti Speciali

Îngrășămintele „Speciale” sunt acelea care conţin materii prime particulare care, nu au doar funcţia
de a aduce elementele nutritive plantelor însă mai ales efectuează o acţiune cu un scop, acela fiind
de a obţine un obiectiv fiziologic specific și de a se introduce imediat în metabolismul plantei
propuse.
Cuprind substanţe active ce stimulează procesele metabolice și substanţe organice care se leagă și
se integrează cu micro și macro nutrienţii, ușurând în acest fel absorbirea și circulaţia în interiorul
plantei. Anumite materii prime sunt particulare: fosfatul monopotasic (PK 52-34), fosfatul tripotasic
(PK 32-63), pirofosfatul tetrapotasic (PK 43-57), carbonatul de potasiu (K2O 67%) garantează
plantelor formarea ţesuturilor mai groase, foarte consistente și mai rezistente la boli.
Prin folosirea lor se obţin plante mai compacte, mai productive și cu un echilibru excelent între faza
vegetativă și cea reproductivă. Printe substanţele organice pot fi amintite extract de acizi humici,
aminoacizii, peptizii cu greutate moleculară medie și mică, extract de alge și fitoregulatori.
Extractul humic este compus din acizi humici și fulvici derivaţi din reacţii chimice de extracţie cu
KOH (hidroxid de potasiu) de leonardita (ce provine din zăcămintele de lignit, materiale organice
sedimentate și apoi fosilizate pe parcursul fazelor geologice) sau de la reacţii acide în ambient (cu
acid sulfuric) extracte din substanţe vegetale.
Acizii humici sunt molecule organice formate dintr-un lung lanţ de natura coloidală și care transformă
în mod complex elementele nutritive și le transpoartă la plante.
Acizii fulvici sunt substanţe care pot neutraliza în teren reziduuri de molecule fitofarmaceutice și de
substanţe toxice, emanate de rădăcini, lăsate în teren ca reziduri de cultură. Acestea din urmă
încetinesc activitatea rădăcinii plantelor aflate în același teren ce a găzduit o cultură precedentă.
Acizii fulvici stimulează procesele fotosintetice chiar și în perioada toamnei și iernii sau în perioadele
cu lumină puţină. Aceștia promovează și dividerea și destinderea celulară.
Aminoacizii și peptizii cu greutate moleculară joasă și medie sunt compuși esenţiali ale proteinelor,
enzimelor (activatori a tuturor proceselor metabolice), ţesuturilor și organelor vegetative și
reproductive ale plantelor. Aceste substanţe organice sunt necesare pentru „construirea” plantei și
pentru activarea funcţiilor ei metabolice, ce le găsim în epiteliu animal hidrolizat, în restul lichidelor
în suspensie, în sânge (hemoglobina, proteina bogată în fier integrat) și în hidrolizaţii proteici
obţinuţi din substanţa organică de origine vegetală. Extracţii de alge derivă din culturi de alge
marine de natura diversă bogate în aminoacizi, vitamine, elemente minerale și substanţe naturale
de creștere precum auxina, citochinine și gibereline.
Fitoregulatorii sintetici se aseamănă cu „substanţa de creștere” produsă în mod natural pe care le:
activează, dezactivează și modifică diferitele programe genetice ale plantelor. Printre aceste
substanţe sunt auxinele, giberelinele, citochininele care, acţionând împreună cu macro și micro
nutrienţii, lumină, apă și aerul, permit plantelor de a se dezvolta și reproduce în mod superior.
Îngrășămintele Speciale Biokimia, datorită formulelor care cuprind materii prime particulare,
îmbogăţite cu principii active ce lucrează direct asupra fiziologiei plantelor și cu ajutorul
coformulanţilor activi, ne permit să obţinem producţii mai mari cu standarde calitative crescute.
Sintetizând:
Când sunt aplicaţi pe teren
· îmbunătăţesc caracteristicile microbiologice, fizice și chimice;
· măresc dezvoltarea și activitatea rădiculară a plantelor;
· regenerează terenurile și reduc salinitatea;
· menţin plantele mai „compacte” și garantează un echilibru mai bun între faza vegetativă și cea
reproductivă;
· complexează și transportă (acizi humici și aminoacizi) elementele nutritive cu care se asociază
sau acelea prezente în teren garantând o asimilare mai bună;
· garantează producţii mai bune;
Când sunt aplicaţi pe teren
· complexează și transpoartă la plante principiile active cu care se asociează ale produsului 		
distribuit.
· intensifică activitatea fotosintezei și producţia de substanţa uscată, chiar și în caz de lumină 		
puţină;
· participă și reglementează procesele metabolice, datorită acţiunii lor asemenea auxinei 		
aminoacizi și acizi fulvici);
· induc o rezistenţa mai mare la boli (aminoacizi și acizi fulvici);
· îmbunătăţesc calitatea fructelor și a producţiilor precum culoare, zahăruri conţinute și arome,
consistenţa, accentuează gustul și rezistenţa împotriva manipulărilor și a transportului.
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SPECIAL PENTRU APLICARE FOLIARĂ
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Plantagrow
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · ÎNGRĂŞĂMÂNT NPK (Mg) 5-20-10 (2,4) CU BOR (B),
CUPRU (Cu), FIER (Fe), MANGAN (Mn), MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)
OBȚINUT PRIN AMESTECARE

Fertilizzanti Speciali

Plantagrow
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · ÎNGRĂŞĂMÂNT NPK (Mg) 5-20-10 (2,4) CU BOR (B), CUPRU (Cu),
FIER (Fe), MANGAN (Mn), MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)
OBȚINUT PRIN AMESTECARE
COMPOZIŢIE
Azot (N) total....................................................................................................... 5 %
Azot (N) amoniacal.............................................................................................. 4 %
Azot (N) ureic...................................................................................................... 1 %
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă in apă......................................................... 20 %
Oxid de potasiu (K2O) solubil in apă................................................................. 10 %
Oxid de magneziu (MgO) solubil in apă.......................................................... 2,4 %
Bor (B) solubil in apă........................................................................................ 1,5 %
Cupru (Cu) solubil in apă................................................................................. 0,5 %
Fier (Fe) chelat cu EDTA.................................................................................... 0,1 %
Mangan (Mn) solubil in apă................................................................................ 2 %
Molibden (Mo) solubil in apă........................................................................... 0,1 %
Zinc (Zn) solubil in apă........................................................................................ 4 %
Agent de chelare: EDTA
Intervalul pH care garantează o stabilitate bună a fracțiunii chelate: 3-8
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Plantagrow este o formulă exclusiv pe bază de nutrienți macro și micro activați cu acizi fulvici și acizi humici. Utilizarea sa
specifică accelerează procesele metabolice, prin consolidarea activitații fotosintetice, îmbunătățirea diviziunii celulare și, prin
urmare, extinderea de celule.
Borul și molibdenul contribuie la formarea de tuberculi fixatori de azot in rădăcinile leguminoaselor (soia, fasole, fasole
verde etc.); zincul este un element catalizator în sinteza triptofanului, aminoacid precursor în sinteza acidului indolyle-3acetic, aceasta din urmă fiind o substanță care stimulează creșterea plantelor.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Tratamentul semințelor (porumb, grâu, floarea soarelui, rapiță). Obiectiv: o germinare și înrădăcinare mai bună. Perioada
de distribuire: amestecați cu semințele 5/6 grame pe kg de semințe în buncărul semănătoarelor.
Culture extensive (cereale, rapiță, floarea soarelui). Obiectiv: îmbunătățeste înflorirea și legarea fructelor. Perioada
de distribuire: pe parcursul dezvoltării plantelor în doze de 250-500 grame/hl de apă; a începutul înfloririi cu doze de
2,5-5 kg/ha.
Pomicultura și fructe de pădure. Obiectiv: bio-inducția bobocilor, alungarea lăstarilor, o înflorire și o legare a fructelor
mai bună. Perioada de distribuire: pe parcursul dezvoltării bobocilor in floare cu doze de 100-150 grame/100 Lt de apă; la
începutul înfloririi cu doze de 2-2,5 kg/ha; de repetat de mai multe ori.
Culturi horticole. Obiectiv: promovarea unei înrădăcinări mai bune, a unei înfloriri și a unei legări a fructelor mai bune mai
bune. Perioada de distribuire: pe parcursul dezvoltării plantei, la începutul înfloririi și pe parcursul înfloririi cu doze de 250
grame/hl de apă.
Cartoful. Obiectiv: efect starter pentru cultură, îmbunătățirea creșterii rădăcinilor și a tuberculilor. Perioada de distribuire:
în timpul semănatului tuberculului sămânţa cu doze de 1 kg/ha; înainte de înflorire, pe parcursul formării tuberculilor
rădăcinoși cu doze de 250 grame/ hl de apă; de repetat de mai multe ori.
AMESTEC
Produsul poate fi folosit cu alţi formulaţi, cu excepția celor pe bază de calciu, dar se recomandă efectuarea unor mici teste
pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Pungă de 2,5 kg
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Fertigemma PS
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
AMESTEC DE MICROELEMENTE
Bor (B) (acid), CUPRU (CU) (clorura) ȘI ZINC (Zn) (sulfat)

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Fertigemma PS
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · AMESTEC DE MICROELEMENTE
Bor (B) (acid), CUPRU (CU) (clorura) ȘI ZINC (Zn) (sulfat)
COMPOZIŢIE
Bor (B) solubil în apă....................................................................................... 10 %
Cupru (Cu) solubil în apă.................................................................................. 5 %
Zinc (Zn) solubil în apă................................................................................... 8,5 %
“A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate.”
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă pulbere solubilă pe bază de bor, zinc și cupru activaţi cu acizi fulvici și humici.
Previne și îngrijește fiziopatiile cauzate de aceste elemente.
Zincul este catalizator al sintezei triptofanului, aminoacid important, precursor bio-chimic al formării acidului indol-acetic,
substanţă naturală ce reglează creșterea, împreună cu borul participă la o formare mai bună a lăstarilor pe cale de dezvoltare,
garantând astfel o o înflorire mai bună și o legare a fructelor în anotimpul viitor.
Fertigemma PS se distribuie prin cale foliară sau prin fertirigaţie prin intermediul sistemelor de irigaţie la picatură.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Fertigemma PS se distribuie prin cale foliară sau prin fertirigaţie prin intermediul sistemelor de irigaţie la picatură.
Pomicultura și fructe de pădure (piersica, caisă, pruna, cireașa, seminţoase, struguri de vin și de masă): prin aplicare foliară
după recoltă înainte de căderea frunzelor, cu doze de 1-1,5 kg/ha utilizând 500-1.000 litri de apă pe hectar. În fertirigaţie pe
parcursul întregului ciclu cu doze de 5-10 kg/ha.
Măslin: prin aplicare foliară înainte de formarea inflorescenţei și după recoltă, de repetat de 2-3 ori cu doze de 2 kg/ha.
Viţă de vie: prin aplicare foliară înainte de înflorire și după recoltă, de repetat 2 intervenţii cu 1,5 kg/ha.
Căpșuna, pepene, pepene verde, roșia, vânăta, ardei, conopida: în fertirigaţie înainte de înflorire cu doze de 5 kg/ha.
Culturi de cereale și extensive (grâu dur, grâu tânăr, orz, sfeclă): prin aplicare foliară, în asociere cu cei mai comuni fungici
aplicaţi, pe durata creșterii și înainte de înspicare la cereale și la orz, la sfeclă la a7a-8a frunză de repetat dupa 7 zile cu doze
de 1-1,5 kg/ha.
Se recomandă a se folosi 300-1.000 litri de apă pe hectar pentru o distribuire mai bună.
AMESTEC
Produsul poate fi folosit cu alţi formulaţi cu excepţia celor ce conţin cupru și aminoacizi și se recomandă oricum efectuarea a
mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 și de 25 kg
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ÎMPUTERNICIT CU 12% DE CUPRU
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Phos Ram
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
ÎNGRĂŞĂMÂNT PK35-20 CE CONŢINE CUPRU (Cu)

Fertilizzanti Speciali

Phos Ram
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · ÎNGRĂŞĂMÂNT PK35-20 CE CONŢINE CUPRU (Cu)
COMPOZIŢIE
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în citrat amonic neutru în apă...............................35 %
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă....................................................................35 %
Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă............................................................................20 %
Cupru (Cu) solubil în apă.............................................................................................12 %
Modalităţi de analiză a fosforului
Pentru Phos Ram modalitatea de analiză pentru a găsi fosforul conţinut sub formă de anhidridă fosforică (P2O5) este IPC (Ionpair chromatography) cromatografia bi-ion sau LC (cromatografie lichidă utilizând o coloană Hypercarb).
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă de pulbere solubilă obţinută prin amestecul componentelor exclusive, foarte ușor asimilabile de ţesuturile frunzelor,
datorită materiilor prime conţinute, o consistenţă mai mare a ţesuturilor, o reîncepere imediată a plantelor slăbite inactivitatea
ciupercilor și/sau de stres cauzate de condiţii ambientale adverse (scăderi de temperatură, grindină, stagnări hidrice, ecc.)
ajută activiţătile metabolice ale plantelor atacate. Asistă și sporește activitatea fungicidelor cu care se asociază, îmbunătăţind
starea de sănătate a plantei. Cuprul conţinut induce o sinteză a clorofilei mai mare și crește activitatea fotosintezei, garantând
o producţie mai mare a substanţei uscate și a proteinelor.
Phos Ram datorită formulei originale, este în particular recomandat culturilor extensive precum grâu dur, grâu
tânăr, porumb, orz, sfecla de zahăr și a acelor horticole de câmp (roșia de industrie).
Se recomandă distribuirea de 50 kg de Emo-Global imediat după tratamentul cu Phos Ram pentru a stimula o reîncepere
vegetativă a plantelor, o reactivare rapidă a activiţătilor rădăcinoase, în consecinţa atacurilor parazitare și/sau în
prezenţa de stres cauzat de adversităţi ambientale.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Phos Ram este folosit în aplicarea foliară și în fertirigaţie utilizând sisteme de irigaţie cu picatură sau poate fi utilizat cu
mașina de distribuţie de erbicide și/sau fitofarmaceutice.
Pomicultura și fructe de pădure (citrice, mere, pere): prin aplicare foliară de la reînceperea vegetativă la faza de creștere
a fructului de repetat de 3-4 ori cu doze de 1-1,5 kg/ha (de evitat în înflorire), sau prin fertirigaţie cu doze de 10-15 kg/ha.
Măsline: prin aplicare foliară de la reînceperea vegetativă la faza de creștere a fructului de repetat de 3-4 ori cu doza de 2,5
kg/ha (de evitat în înflorire), sau prin fertirigaţie cu doze de 10-15 kg/ha.
Viţă de vie: prin aplicare foliară pe parcursul întregului ciclu de repetat de 4-6 ori cu doze de 1,5 kg/ha în asociere cu cei mai
comuni antiparazitari (cu excluderea celor ce conţin cupru).
Căpșună, pepene, pepene verde, roșia, cartoful, vânătă, ardeii, conopide: pe parcursul întregului ciclu productiv prin
aplicare foliară cu doze de 1-1,5 kg /ha (de evitat în înflorire), sau prin fertirigaţie cu doze de 1 kg pe 1.000 mp.
Culturi de cereale și extensive (grâu dur, grâu tânăr, porumb, orz, sfecla): prin aplicare foliară, în asociere cu cele mai
comune fungicide folosite, înainte și la prima recoltă de boabe de grâu și de orz chiar și în caz de atacuri ale Fusarium spp.
și de rugină, la porumb în prezenţa tratamentelor împotriva „insectelor de porumb” pentru a preveni formarea toxinelor în
faza de creștere a bobului, la sfecla la a 7-8 frunză de repetat după 7 zile cu doze de 1-1,5 kg/ha.
Roșia de industrie: prin fertirigaţie cu doze de 5 kg/ha sau distribuit cu mașini de erbicide și/sau a tratamentelor
antiparazitare cu doze de 1-1,5 kg/ha de repetat de mai multe ori pe parcursul întregului ciclu (evitând tratamentele foliare
în înflorire).
Se recomandă de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o distribuire mai bună.
Nu depăși concentraţia de 3 pe o mie (300 g la 1.000 litri de apă).
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, cu excepţia acelora care conţin cupru și aminoacizi, dar se recomandă efectuarea
unor mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 și de 25 kg
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Fulvic Rame L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMÂNT PE BAZĂ DE CUPRU (CLORURĂ ŞI LS)

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Fulvic Rame L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMÂNT PE BAZĂ DE CUPRU (CLORURĂ ŞI LS)
COMPOZIŢIE
Cupru(Cu) solubil în apă................................................ 12 % p/p echivalent cu 15,3 % p/v
Cupru (Cu) complexat cu LS........................................... 10 % p/p echivalent cu 12,8 % p/v
Agent complexant: LS
„A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate.”
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH dintr-o soluţie la 0,2 %: 5,6
CE dintr-o soluţie la 0,2 %: 1034 μS/cm
Greutate specifică la 20 °C: 1,280 kg/lt
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulaţie lichidă pe bază de cupru complexat și transportat de acizi fulvici care garantează o asimilare rapidă și sigură.
Fulvic Rame L. este un puternic reînverzitor și induce o multiplicare celulară și o restabilire a plantelor care au suportat stres
din cauza condiţiilor climatice adverse și/sau atacuri fungine și/sau becterice.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Fulvic Rame L. se folosește în aplicare foliară sau în fertirigaţie, începând de la primele faze în culturile horticole și în
culturile pomicole în caz de stres cauzate de atacuri fungici și/sau bacterici.
Cafea, viţa de vie, citrice, fructe de pădure: prin aplicare foliară cu doze de 0,8-1,5 lt/ha repetând tratamentul de mai
multe ori pe durata ciclului vegetativ (de evitat înfloritura).
Măslin: prin aplicare foliară cu doze de 2-2,5 lt/ha repetând tratamentul de mai multe ori pe durata ciclului vegetativ (de
evitat înfloritura).
Roșia, cartoful, vânăta, ardeiul, căpșuna, sparanghelul: prin aplicare foliară în primele faze de cultivare cu doze de
50-80 ml/hl (de evitat înfloritura). În fertirigaţie de repetat de mai multe ori pe durata întregului ciclu cu doze de 3-5 lt/ha.
Castravete, fasolea, pepene: în fertirigaţie pe durata întregului ciclu de repetat de mai multe ori cu doze de 3-5 lt/ha.
Legume cu frunze: de aplicat de la primele faze de cultivare cu doze de 50-60 ml/hl. De repetat de mai multe ori pe durata
cultivării.
De aplicat produsul în orele mai răcoroase ale zilei.
AMESTEC
Se recomandă a nu amesteca cu alte produse ce conţin cupru, însă de a alterna folosirea. Distribuiţi produsul departe de
înflorirea plantelor.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt · Bidonaș de 5 lt
Conţine: CLORURĂ DE CUPRU ANHIDRU CE 231-842-9

Atenzie!

Atenzie!

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H410

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P264

Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.

P273

Evitaţi dispersarea în mediu.

P301 +
P312

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic
dacă nu vă simțiți bine.

P330

Clătiţi gura.

P391

Colectaţi scurgerile de produs.

Exclusiv pentru uz agricol profesional
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Cereal MycoStop
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE CU ÎNGRĂȘĂMINTE NP 9-22 CU CUPRU (Cu)

Fertilizzanti Speciali

Cereal MycoStop
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE CU ÎNGRĂȘĂMINTE NP 9-22 CU CUPRU (Cu)
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Azot (N) total......................................................................... 9 %................ 11,88 %................118,8
Azot (N) amoniacal................................................................ 9 %................ 11,88 %................118,8
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă........................... 22 %................ 29,04 %................290,4
Cupru (Cu) solubil în apă...................................................... 4 %.................. 5,28 %..................52,8
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH-ul produsului: 8,2-8,3
Greutate specifică la 20 °C: 1,320 kg/lt
MODALITĂŢI DE ANALIZĂ A FOSFORULUI
Pentru Cereal MycoStop modalitatea de analiză pentru a găsi fosforul conţinut este IPC (Ion-pair chromatography)
cromatografia bi-ion sau LC (liquid chromatography using a hypercarb column) cromatografie lichidă utilizând o coloană
Hypercarb.
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă în pulbere solubilă obţinută prin amestecul componentelor exclusive, foarte ușor asimilabile de ţesuturile frunzelor
și rădăcinilor și imediat transportabile în interiorul plantei prin vase conductoare.
Cereal MycoStop garantează datorită materiilor prime particulare conţinute o reîncepere imediată a plantelor slăbite
de activitatea fungicidelor și/sau de stres cauzate de condiţii ambientale adverse (scăderi de temperatură, grindină,
stagnări hidrice, ecc.) ajută activiţătile metabolice ale plantelor atacate. Asistă și sporește activitatea fungicidelor cu care
interacţionează, îmbunătăţind starea de sănătate a plantei. Cuprul conţinut induce o sinteză a clorofilei mai mare și mărește
activitatea fotosintetică, garantând o producţie mai mare a substanţei uscate și a proteinelor.
Cereal MycoStop datorită formulei originale, este în particular recomandat culturilor extensive precum grâu dur, grâu tânăr,
porumb, orz, sfeclă și a acelor horticole de câmp (roșia de industrie).
Se recomandă distribuirea de 50 lt de Emo-Global imediat după tratamentul cu Cereal MycoStop pentru a stimula o
reîncepere vegetativă a plantelor, o reactivare rapidă a activiţătilor radăcinoase, în consecinţa atacurilor parazitare și/sau în
prezenţa stresului, cauzate de adversităţi ambientale.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Cereal MycoStop este folosit în aplicarea foliară și în fertirigaţie utilizând sisteme de irigaţie cu picatură sau poate fi folosit
cu mijloace idonee distribuirii de erbicide și/sau fitofarmaceutice.
Culturi de cereale și extensive (grâu dur, grâu tânăr, porumb, orz, sfecla): prin aplicare foliară, înainte și la prima recoltă
de boabe de grâu și de orz chiar și în caz de atacuri de Fusarium spp. și de rugină, la porumb în prezenţa tratamentelor împotriva „insectelor de porumb” pentru a preveni formarea toxinelor în faza de stocaj, la sfecla la a 7-8 frunză de repetat după
7 zile cu doze de 2,5 lt/ha.
Roșia de industrie: prin fertirigaţie cu doze de 5 lt/ha sau distribuit cu butoie de erbicide și/sau a tratamentelor antiparazitare cu doze de 2-2,5 lt/ha de repetat de mai multe ori pe parcursul întregului ciclu (evitând tratamentele foliare în înflorire).
Se recomandă de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o distribuire mai bună însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii superioare.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, cu excepţia acelora care conţin cupru, dar se recomandă efectuarea a mici teste
pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt · Bidonaș de 5 lt · Bidon de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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ACTIVAT CU AMINOACIZI LIBERI
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Amin-Cu L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
REST FLUID ÎN SUSPENSIE CU CUPRU (Cu)

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Amin-Cu L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT · REST FLUID ÎN SUSPENSIE CU CUPRU (Cu)
COMPOZIŢIE
Azot (N) organic................................................................. 3 % p/p echivalent cu 3,75 % p/v
Azot (N) organic solubil...................................................... 3 % p/p echivalent cu 3,75 % p/v
Carbon (C) organic de origine biologică........................... 10 % p/p echivalent cu 12,50 % p/v
Cupru (Cu) solubil în apă................................................... 3 % p/p echivalent cu 3,75 % p/v
Cupru (Cu) chelat cu EDTA.................................................. 3 % p/p echivalent cu 3,75 % p/v
Agent de chelare: EDTA
Intervalul pH care garantează o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
ACTIVAT CU AMINOACIZI LIBERI
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH al produsului: 5,5-6
Greutate specifică la 20°C: 1,250 kg/lt
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă pe bază de aminoacizi și peptizi cu greutate moleculară mică.
Aminoacizii complexează și transferă cuprul garantând o asimilare rapidă și sigură, acesta din urmă penetrează
în ţesuturi și acţionează din interiorul plantei. Induce o multiplicare celulară mai bună și o reîncepere rapidă a
plantelor care au suferit un stres cauzat de condiţii climatice adverse și atacuri fungice și/sau bacterice.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Amin-Cu L. este folosit în aplicarea foliară și în fertirigaţie plecând de la primele faze în culturile horticole și cele de pomi, și
în prezenţa de stres cauzat de atacuri fungice și/sau bacterice.
Piersica, caisă, pruna: prin aplicare foliară cu doze de 0,8 lt/ha plecând de la faza de legare a fructelor, în prezenţa de stres
cauzat de atacuri fungice și/sau bacterice. Se recomandă repetarea tratamentelor în post-recoltă cu doza de 2 lt/ha.
Atentie: anumite varietăţi ar putea fi sensibile la tratamentele cu cupru și s-ar putea vedea mici arsuri.
Păr, măr, cireș: prin aplicare foliară cu doze de 2 lt/ha în faza de post-recoltă, început de cădere a frunzelor.
Viţă de vie și citrice: prin aplicare foliară cu doze de 1,5-2 lt/ha repetând tratamentul de mai multe ori pe parcursul ciclului
vegetativ.
Măsline: prin aplicare foliară cu doze de 2,5 lt/ha repetând tratamentul de mai multe ori pe parcursul ciclului vegetativ.
Legume cu frunze: de aplicat de la primele faze de cultivare doze de 60-80 ml/hl. De repetat de mai multe ori în timpul
cultivării.
Roșia, cartoful, vânătă, ardei, dovlecel, castravete, fasole verde: prin aplicare foliară în primele faze de cultivare cu
doze de 80-120 ml/hl.
Culturi ornamentale și floricultura: de aplicat de la primele faze de cultivare doze de 60-80 ml/hl. De repetat de mai
multe ori în timpul cultivării.
Se recomandă de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o distribuire mai bună.
De aplicat produsul în orele răcoroase ale zilei.
Produsul poate fi folosit și prin fertirigaţie cu doze de 8-10 lt/ha.
AMESTEC
Se recomandă de a nu asocia produsul cu alte produse ce conţin cupru însă de a alterna folosirea.
De aplicat produsul departe de înflorire.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt · Bidon de 5 lt și de 20 lt
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Alga Micron
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
EXTRACT DIN ALGE ÎN FORMĂ SOLIDĂ

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Alga Micron
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT · EXTRACT DIN ALGE ÎN FORMĂ SOLIDĂ
COMPOZIŢIE
Azot (N) organic................................................................................................ 1 %
Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă............................................................... 19 %
Betaina.......................................................................................................... 0,1 %
Manitol............................................................................................................. 4 %
Carbon (C) organic de origine biologică.......................................................... 26 %
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă pe bază de alge îmbogăţite de aminoacizi și proteine, de elemente macro și olio minerale, de acid algenic
și de fitoregulatori de origine naturală (auxina, giberelina și citochinine).
Permite formarea ţesuturilor mai umflate și deci mai rezistente la adversităţi ambientale.
Menţine în echilibru activitatea vegetativă cu cea reproductivă garantând o uniformitate mai bună și un calibru al fructelor
mai bun. Distribuind Alga Micron cu o oarecare frecvenţă cu dozaje mici, în asociere cu cei mai comuni antiparazitari, se
asigură o rezistenţă mai mare la boli, o producţie mai mare și obţinerea caracteristicilor calitative superioare.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Alga Micron se folosește prin aplicare foliară în fructicultura, horticultura, viticultura și floricultura, de la reînceperea
vegetativă până la recoltă, la intervale de 10-12 zile cu următoarele doze:
Fructicultura: 50-80 gr/hl la începutul înfloririi; 80-120 gr/hl pe durata fazei de creștere a fructului.
Viticultura: 80-100 gr/hl la pregătirea buchetului pentru înflorire; 80-120 gr/hl de la legarea fructelor până la schimbarea
culorii.
Horticultura: 80-100 gr/hl la fiecare 10-12 zile de la primele faze vegetative până la recoltă.
Floricultura: 80-100 gr/hl de la primele faze până la recoltă, de repetat la fiecare 10 zile.
Se recomandă de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o distribuire mai bună, însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
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Seaweed Grow PK 15-32
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · BIOACTIVATOR PK 15-32
ÎMBOGĂŢIT CU EXTRACT SOLID DE ALGE

Fertilizzanti Speciali

Seaweed Grow PK 15-32
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
BIOACTIVATOR PK 15-32 ÎMBOGĂŢIT CU EXTRACT SOLID DE ALGE
COMPOZIŢIE
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă...................................................... 15 %
Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă............................................................... 32 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă pe bază de alge îmbogăţite de aminoacizi și proteine, de elemente macro și oligo minerale, de acid algenic și de
fitoregulatori de origine naturală (auxina, giberelina și citochinine) și caracterizată de o prezenţă particulară de fosfor și
potasiu care rămân stabili chiar și în soluţie.
Permite formarea ţesuturilor mai groase și deci mai rezistente la adversităţi ambientale.
Menţine în echilibru activitatea vegetativă cu cea reproductivă garantând o uniformitate mai bună și un calibru al fructelor
mai mare.
Distribuind SeaweedGrow PK 15-32 cu o oarecare frecvenţă cu dozaje mici, în asociere cu cei mai comuni antiparazitari, se
asigură o rezistenţa mai mare la boli, o producţie mai mare și obţinerea caracteristicilor calitative superioare.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
SeaweedGrow PK 15-32 se folosește prin aplicare foliară în fructicultură, horticultură, viticultură și floricultură, de la
reînceperea vegetativă până la recoltă, la intervale de 10-12 zile cu următoarele doze:
Fructicultura: 50-80 gr/hl la începutul înfloririi; 80-120 gr/hl pe durata fazei de creștere a fructului.
Viticultura: 80-100 gr/hl la pregătirea buchetului pentru înflorire; 80-120 gr/hl de la legarea fructelor până la schimbarea
culorii.
Horticultura: 80-100 gr/hl la fiecare 10-12 zile de la primele faze vegetative până la recoltă.
Floricultura: 80-100 gr/hl de la primele faze până la recoltă, de repetat la fiecare 10 zile.
Produsul poate fi folosit și în fertirigaţie în aceleași faze și aceleași obiective asupra înrădăcinării, dezvoltării plantei și a
înfloririi mai bune, legării fructelor și creșterii fructului în horticultura cu doze de 1-2 kg/ha, în funcţie de caracteristicile
terenului și de starea de sănătate și productivă a plantelor.
AMESTEC
Produsul poate fi folosit cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 25 kg
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Alga N-K L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE CU ÎNGRĂŞĂMÂNT NK 10-5
“CU CONŢINUT REDUS DE BIURET”

Fertilizzanti Speciali

Alga N-K L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE CU ÎNGRĂŞĂMÂNT NK 10-5
“CU CONŢINUT REDUS DE BIURET”
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Azot (N) total....................................................................... 10 %..................... 12 %...................120
		Azot (N) nitric........................................................ 1,5 %.................... 1,8 %..................... 18
		Azot (N) amoniacal............................................... 1,5 %.................... 1,8 %..................... 18
		Azot (N) ureic........................................................... 7 %.................... 8,4 %..................... 84
Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă..................................... 5 %........................6 %..................... 60
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH al produsului : 5,0-5,5
Greutate specifică la 20 °C: 1,207 kg/lt
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă pe bază de azot și potasiu, activată cu alge și acizi fulvici, cu acţiune bio-activatoare.
Potasiu conţinut este fizic acid și mai ușor de asimilat de plante.
Ţesuturile vegetative și reproductive ale plantelor tratate vor fi mai umflate și deci mai rezistente la stres cauzat de adversităţi
pedo-climatice și atacuri parazitarie. Induce o destindere celulară garantând o dezvoltare adecvată a lăstarilor din mugurii
vegetativi și fructelor menţinând echilibrul funcţiilor biologice între faza vegetativă și cea reproductivă. Mărește producţia și
îmbunătăţește caracteristicile calitative (conţinut de zahăr, culoare, consistenţa, bunătate, ...).
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure (fructe cu sâmburi, seminţoase, kiwi, struguri de vin și de masă, fructe de pădure): prin
aplicare foliară de la înflorire până la schimbarea culorii de repetat de 2-3 ori cu doze de 1,5-2 lt/ha.
Culturi horticole (pepene, pepene verde, roșia, ardei, vânătă, dovlecel, verdeţuri incluse salata verde,căpșună, morcovul):
prin aplicare foliară pe întregul ciclu de repetat de 4-5 ori cu doze de 1,5-2 lt/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: de aplicat în mod foliar pe întregul ciclu de mai multe ori cu doze de 150-180 ml/hl.
Se recomandă de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o distribuire mai bună, însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari.
Alga N-K L. poate fi folosit și în fertirigaţie cu doze de 10-15 lt/ha.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi însă se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt · Bidonaș de 5 lt · Bidon 20 lt
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CONŢINE 15% AMINOACIZI LIBERI
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Phytoammina Total
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
EPITELIU ANIMAL HIDROLIZAT

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Phytoammina Total
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT · EPITELIU ANIMAL HIDROLIZAT
COMPOZIŢIE
Azot (N) organic...........................................................................................................14 %
Azot (N) organic solubil...................................................................... 14 %
Carbon (C) organic de origine biologică.......................................................................40 %
CONŢINE 94% AMINOACIZI TOTALI
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Phytoammina Total, Datorită aminoacizilor și peptizilor cuprinși (87,5%) cu greutate moleculară mică, accelerează procesele
de multiplicare și destindere celulară. Garantează o dezvoltare vegetativă adecvată,cu o consistenţă mai mare a ţesuturilor
cu o rezistenţă mai bună la adversităţile ambientale și parazitare. Îmbunătăţește înflorirea și garantează o producţie mai
mare crescând caracteristicile calitative. Are optime calităţi dezintoxicante, complexează toate principiile active și elementele
nutritive cu care se asociază și le transportă în interiorul plantei.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: prin aplicare foliară de la legarea fructelor până la recoltă, cu doze de 1-2 kg/ha.
Viţă de vie și măsline: prin aplicare foliară în faza de formare a buchetului floral, în plină înflorire și în faza de îngroșare a
fructului cu doze de 1-2 kg/ha.
Culturi horticole: prin aplicare foliară de la primele faze de cultivare până la recoltă, de 4-5 ori cu doze de 0,5-1 kg/ha.
Culturi floreale și de ornamentale: prin aplicare foliară de la primele faze fenologice până la înflorire cu doze de
0,5-1 kg/ha.
Se recomandă de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o distribuire mai bună însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari.
Phytoammina Total poate fi folosit și în fertirigaţie cu doze de 5 kg/ha în fazele fenologice indicate mai sus.
AMESTEC
Phytoammina Total poate fi amestecata cu cei mai comuni antiparazitari.
Nu poate fi amestecată cu produse pe bază de cupru, zulf și cu reacţie alcalină și în orice caz de a trata la distanţa de 4 zile.
Se recomandă teste pentru verificarea compatibilităţii.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg · Sac de 5 kg
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Calcio Bio L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE CLORURĂ DE CALCIU

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Calcio Bio L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE CLORURĂ DE CALCIU
COMPOZIŢIE
p/p
Oxid de calciu (CaO) solubil în apă............................................................... 12,0 %
Poate fi utilizat în agricultura biologică în conformitate cu Regulamentul CE 889/2008
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulaţie lichidă pe bază de o soluţie de clorură de calciu, fiziologic acidă. Previne și îngrijește fiziopatie cauzate de lipsa de
calciu. Îmbunătăţește consistenţa ţesuturilor vegetative și reproductive garantând și o rezistenţă mai mare la manipulare și
conservare. Îmbunătăţește caracteristicile calitative ale producţiilor (culoare, consistenţă, conservabilitate,...).
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Calciu Bio L. e distribuie prin aplicare foliară începând de la primele faze de cultivare repetând intervenţiile de 5-6 ori pe
parcursul ciclului.
Pomicultura și fructe de pădure (viţă de vie, măr, păr, kiwi, caisă, piersică, prună, cireașă, fructe de pădure): prin aplicare
foliară de la înflorire până la faza fructului îngroșat cu doze de 2-2,5 lt/ha.
Culturi horticole (vânătă, ardei, căpșună, roșie, dovlecel, pepene verde, pepene): prin aplicare foliară de la înflorire până la
faza fructului îngroșat cu doze de 2-2,5 lt/ha.
Culturi horticole cu frunze (salată, andivă, salata cicoare, escarolă, lăptucă pentru frunze și salata potrivită pentru gama
IV, chimen dulce, leuștean, conopidă și varză): prin aplicare foliară de la înflorire până la faza fructului îngroșat cu doze de
2-2,5 lt/ha.
Floricultură și culturi ornamentale: prin aplicare foliară de repetat de mai multe ori pe durata întregului ciclu cu doze de
200 ml/hl.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulanţi însă se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea,
mai ales cu produse ce conţin fosfor.
AMBALAJE: Bidonaș de 5 lt · Bidon 20 lt
H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Prevenire
P264

Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.

P280

Purtaţi mănuşi / îmbrăcăminte /echipament
de protecţie / A proteja ochii / faţa.

Măsure de primă intervenţie

Atenzie!

P305 +
P351 +
P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu
atenţie cu apă, timp de mai multe minute.
Scoateţi lentilele de contact, dacă este
cazul şi dacă acest lucru se poate face cu
uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P337 +
P313

Dacă iritarea ochilor persistă, consultaţi
medicul.

Exclusiv pentru uz agricol profesional
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FoliarCombi Bio
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
AMESTEC DE MICROELEMENTE
BOR (B) (acid), CUPRU (Cu) (EDTA), FIER (Fe) (EDTA), MANGAN (Mn) (EDTA),
MOLIBDEN (Mo) (sodiu) și ZINC (Zn) (EDTA)

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

FoliarCombi Bio
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · AMESTEC DE MICROELEMENTE · BOR (B) (acid), CUPRU (Cu) (EDTA),
FIER (Fe) (EDTA), MANGAN (Mn) (EDTA), MOLIBDEN (Mo) (sodiu) și ZINC (Zn) (EDTA)
COMPOZIŢIE
Bor (B) solubil în apă......................................................................................... 1 %
Cupru (Cu) solubil în apă............................................................................... 1,5 %
Cupru (Cu) chelat cu EDTA.............................................................................. 1,5 %
Fier (Fe) solubil în apă....................................................................................... 4 %
Fier (Fe) chelat cu EDTA..................................................................................... 4 %
Mangan (Mn) solubil în apă........................................................................... 2,6 %
Mangan (Mn) chelat cu EDTA......................................................................... 2,6 %
Molibden (Mo) solubil în apă......................................................................... 0,1 %
Zinc (Zn) solubil în apă...................................................................................... 3 %
Zinc (Zn) chelat cu EDTA..................................................................................... 3 %
Agent chelant: EDTA
Intervalul pH ce garanteaza o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
“A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate.”
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL CE 889/2008
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulaţie în pulbere solubilă pe bază de microelemente chelate și activate de acizi fulvici, specifică pentru aplicarea foliară.
Microelementele complexate sunt absorbite în mod rapid de frunze, ușor de transportat în interiorul plantei și asimilate de
ţesuturi. Previne și îngrijește fenomene de cloroză cauzate de lipsuri de microelemente. Formulaţie eficace pentru multe
culturi precum viţa de vie pentru vin și struguri de masă, fructiferi în general și horticole chiar și în seră.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: prin aplicare foliară de la reînceperea vegetativă până la legarea fructelor de repetat de
2-3 ori, sau la manifestarea simptomelor cauzate de lipsuri de microelemente, cu doze de 0,75-1 kg/ha.
Culturi horticole, floricultură și ornamentale: prin aplicare foliară pe parcursul întregului ciclu de repetat de 3-4 ori, sau
la manifestarea simptomelor cauzate de lipsuri de microelemente, cu doze de 100-300 gr/hl.
Se recomandă a se folosi 500-1.000 lt de apă pe hectar pentru o distribuire mai bună însă produsul poate fi folosit și cu alte
concentraţii mai mari. FoliarCombi Bio poate fi folosit în aceleași faze în fertirigaţie, cu doze de 1,5-2 kg/ha.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat și cu alţi formulanţi însă se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg
Conţine: ACID BORIC CE 233-139-2
H360FD

Poate dăuna fertilităţii. Poate dăuna fătului.

Prevenire

Pericol!

P201

SProcuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare.

P202

A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate.

P280

Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a
ochilor/ echipament de protecţie a feţei.

Măsure de primă intervenţie
P308 +
P313

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute.
Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu
uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Exclusiv pentru uz agricol profesional
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Microsol Bio L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
AMESTEC DE MICROELEMENTE
CUPRU (Cu) (LS), MANGAN (Mn) (LS), MOLIBDEN (Mo) (sodiu) și ZINC (Zn) (LS)

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Microsol Bio L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · AMESTEC DE MICROELEMENTE
CUPRU (Cu) (LS), MANGAN (Mn) (LS), MOLIBDEN (Mo) (sodiu) și ZINC (Zn) (LS)
COMPOZIŢIE
p/p
Cupru (Cu) solubil în apă............................................................................... 1,5 %
Cupru (Cu) complexat cu LS........................................................................... 1,5 %
Fier (Fe) solubil în apă....................................................................................... 1 %
Fier (Fe) complexat cu LS................................................................................... 1 %
Mangan (Mn) solubil în apă.............................................................................. 1 %
Mangan (Mn) complexat cu LS.......................................................................... 1 %
Molibden (Mo) solubil în apă....................................................................... 0,01 %
Zinc (Zn) solubil în apă................................................................................. 0,75 %
Zinc (Zn) complexat cu LS............................................................................. 0,75 %
Agent complexant: LS
“A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși dozele adecvate.”
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL CE 889/2008
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulaţie în pulbere solubilă pe bază de microelemenete complexate și activate cu lignosulfonat de amoniu, adaptă pentru
fertirigaţie. Rapidă asimilare pe cale rădiculară. Previne și îngrijește fenomene de cloroză cauzate de lipsuri de microelemente. Este importantă prezenţa acizilor fulvici pentru a favoriza asimilarea elementelor conţinute.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: în fertirigaţie pe parcursul întregului ciclu de repetat de mai multe ori cu doze de 3 lt/ha.
Culturi horticole: în fertirigaţie pe parcursul întregului ciclu de repetat de mai multe ori cu doze de 3 lt/ha.
Floricutură si culturi ornamentale: în fertirigaţie pe parcursul întregului ciclu de repetat de mai multe ori cu doze de 300
ml/1.000 mp.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulanţi însă se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Bidonaș de 5 lt · Bidon 20 lt
H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H410

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Prevenire
P264

Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare.

P273
Atenzie!

Atenzie!

Evitaţi dispersarea în mediu.
Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/
P280
echipament de protecţie a ochilor / echipament de protecţie a
feţei.
Măsure de primă intervenţie
P305 +
P351 +
P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai
multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi
dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P337 +
P313

Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.

P391

Colectaţi scurgerile de produs.

Exclusiv pentru uz agricol profesional
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K Force
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · ÎNGRĂŞĂMÂNT MINERAL PK 5-53

Fertilizzanti Speciali

K Force
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · ÎNGRĂŞĂMÂNT MINERAL PK 5-53
COMPOZIŢIE
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă........................................................ 5 %
Oxid de potasiu (K2O) solubilă în apă............................................................. 53 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulaţie în pulbere solubilă caracterizată de o concentraţie ridicată de potasiu cu acizi fulvici și biostimulanţi.
K Force garantează pentru un echilibru mai mare între faza vegetativă și cea reproductivă, pentru formarea ţesuturilor
mai consistente și mai resistente la boli și împotriva stresurilor. Mărește calibrul și greutatea fructelor încrementând astfel
producţia. Îmbunătăţește caracteristicile calitative (consistenţa, culoare, gust, conţinut zăhăros,…).
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: prin aplicare foliară în primele faze cu exces de vigoare și de la faza de îngroșare a
fructului până la schimbarea culorii intervenind de 2-3 ori pe parcursul ciclului, cu doze de 2,5 kg/ha.
Culturi horticole: prin aplicare foliară pe durata creșterii fructelor de repetat tratamentele, cu doze de 2,5 kg/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: prin aplicare foliară pe parcursul întregului ciclu de efectuat 2-3 tratamente, cu doze
de 200-250 gr/hl.
Produsul poate fi folosit și în fertirigaţie în aceleași faze cu doze de 25 kg/ha.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, cu excepţia celor pe bază de calciu, însă se recomandă efectuarea a mici teste
pentru a verifica compatibilitatea..
AMBALAJE: Pungă de 2,5 kg
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Fructi d’Or PK 5-40 L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SUSPENSIE DE ÎNGRĂŞĂMÂNT PK 5-40
“CU UN CONŢINUT REDUS DE CLOR”

Fertilizzanti Speciali

Fructi d’Or PK 5-40 L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SUSPENSIE DE ÎNGRĂŞĂMÂNT PK 5-40
“CU UN CONŢINUT REDUS DE CLOR”
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă............................. 5 %.................. 7,95 %..................79,5
Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă................................... 40 %................ 63,60 %...................636
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH ca atare: 6,90
Greutate specifică la 20 °C: 1,590 kg/lt
Modalităţi de analiză a fosforului
Pentru Fructi d’Or PK 5-40 L. modalitatea de analiză pentru a găsi fosforul conţinut sub formă de anhidridă fosforică (P2O5)
este IPC (Ion-pair chromatography) cromatografia bi-ion sau LC (cromatografie lichidă utilizând o coloană Hypercarb).
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă cu o concentraţie crescută de fosfor și potasiu, caracterizată de o asimilare rapidă a elementelor nutritive
conţinute. Datorită sursei exclusive de fosfor (acid fosforos) și potasiu (formiat de potasiu) conţinută, Fructi d’Or PK 5-40
L. induce la formarea ţesuturilor mai consistente, mai rezistente la adversităţi ambientale și mărește numărul legărilor
de fructe. Mărește calibrul fructelor, productivitatea și îmbunătăţește caracteristicile calitative ale producţiilor (reziduu uscat,
culoare, aroma, gust, conţinut zăhăros, ...).
Distribuit prin aplicare foliară în pre- înflorire la culturile de arbori ajută la protecţia plantelor împotriva daunelor
provocate de îngheţuri, (scăderi de temperature până la -3°C/-4°C) sau la dezgheţarea mai rapidă a gheţii când s-a format.
În culturile horticole permite un echilibru mai bun între faza vegetativă și cea reproductivă, conţine excese de vigoare a
vegetaţiei și stimulează înflorirea și legarea fructelor.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Seminţoase, citrice, viţă de vie de vin și de masă, fructe de pădure: prin aplicare foliară la formarea florilor în preînflorire (la păr și la măr în faza „urechi de șoareci”), în plină înflorire, pe parcursul creșterii fructelor și la schimbarea
culorii, repetând de 4-5 ori cu doze de 2-5 lt/ha.
Fructe cu sâmburi: prin aplicare foliară la înflorire pentru a preveni îngheţuri puternice, după legarea fructelor pentru a
mări dimensiunea fructelor și în fazele finale de îmbunătăţire a caracteristicilor calitative, repetând de 4-5 ori cu doze de
2-2,5 lt/ha.
Culturi horticole (ardei, roșie, pepene, pepene verde, morcov): prin aplicare foliară de la pre- înflorire (reţinerea exceselor
vegetative) la faza de îngroșare a fructului pentru a menţine plantele mai „compacte” și productive cu doze de 2,5 lt/ha.
Culturi ornamentale și floricultura: prin aplicare foliară pe durata ciclului vegetativ pentru a ţine în echilibru plantele
înainte de înflorire cu doze de 200-250 ml/hl.
Se recomandă de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o distribuire mai bună însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari. Produsul poate fi folosit și prin fertirigaţie în aceleași faze cu doze de 10-15 lt/ha..
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt · Bidon de 5 lt · Bidon de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Active Global Plant
AMESTEC FLUID DE ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICE AZOTATE prin aplicare foliară

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Active Global Plant
AMESTEC FLUID DE ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICE AZOTATE prin aplicare foliară
COMPOZIŢIE
Azot (N) total..........................................................................5,0 % p/p echivalent a 5,7 % p/p
Azot (N) organic.....................................................................5,0 % p/p echivalent a 5,7 % p/p
Carbon (C) organic de origine biologică...............................23,9 % p/p echivalent a 27,4 % p/p
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
CARACTERISTICI
Active Global Plant este un bio-activator pe bază de un amestec de substanţe organice selecţionate precum epiteliu animal
hidrolizat fluid cu 6% aminoacizi liberi, extract din măr bogat de acizi organici, vitamine, zahăruri ale fructelor și proteine globulare simile cu leghemoglobina, substanţă (produsă de rizobii prezenţi în rădăcinile leguminoaselor) transportatoare a azotului
organic în plantă. Aceasta din urmă, urmărește un proces de hidroliză enzimatică ce face produsul final stabil, solubil și asimilabil și deci potrivit pentru folosirea prin aplicare foliară. Active Global Plant este constituit în mod principal din aminoacizi
și peptizi cu greutate moleculară mică pe care plantele le absorb mult mai bine respectiv a acelor derivanţi din singura
hidroliza chimică și permite o economisire energetică a metabolismului general al plantei (sinteză a proteinelor și enzimelor
vegetale), aducând material organic pe care ea însăși ar trebui să o producă. Conţine în plus fier integrat cu substanţa organică
(hemoglobina) folosit imediat de plante.
Active Global Plant are o acţiune axino-similară și stimulează multiplicarea și destinderea celulară, garantează un
aparat vegetativ mai activ și permite obţinerea unei cantităţi mai mare de flori și fructe, cu calibru mai mare și cu carcateristici
calitative superioare (zahăr conţinut, culoare, consistenţa, gust,...).
Active Global Plant garantează un impact ambiental mai mic în comparaţie cu folosirea fitoregulatorilor sintetici de creștere.
Active Global Plant distribuit pe întreaga vegetaţie stimulează formarea ţesuturilor mai consistente, a unei vegetaţii mai compacte cu internoduri mai scurte, dând plantelor o capacitate reproductivă mai mare chiar și în condiţii ambientale nu foarte bune
(excese de temperatură, de salinitate în teren, temperaturi mici și reduceri de lumină).
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Active Global Plant se folosește prin aplicare foliară cu pulverizatoare direct asupra vegetaţiei.
Păr și măr: se intervine de la faza buchetelor floreale pre-formate, în faza de legare a fructelor deja realizată și pe durata
dezvoltării fructelor repetând de mai multe ori tratamentul pe parcursul ciclului cu doze de 1,5-2 lt/ha.
Piersic, cais, pruna, cireașă: se intervine în faza de cădere a petalelor și pe parcursul dezvoltării fructelor repetând tratamentele de mai multe ori pe durata ciclului cu doze de 1,5 lt/ha.
Kiwi: se intervine pe durata fazei de dezvoltare a mugurilor, în înflorire, și pe parcursul creșterii fructelor repetând tratamentele
de mai multe ori pe durata ciclului cu doze de 2 lt/ha.
Viţă de vie: se intervine pe parcursul dezvoltării lăstarilor, la formarea ciorchinelor pentru dezvoltarea și alungirea lor, la începutul înfloririi și pe parcursul creșterii fructelor repetând tratamentele de mai multe ori pe durata ciclului cu doze de 1,5-2 lt/ha.
Sparanghel: de aplicat la începutul ieșirii lăstarilor cu doze de 2 lt/ha.
Căpșună: se intervine după transplantare sau după exfoliere la reînceperea vegetativă, pe parcursul dezvoltării plantei, la înflorire și la creșterea fructelor repetând tratamentele de mai multe ori pe durata ciclului cu doze de 2 lt/ha.
Pepene verde, pepene, castravete, dovlecel, roșie, ardei, vânătă: se intervine după transplantare, pe parcursul dezvoltării
plantei, la înflorire și la creșterea fructelor repetând tratamentele de mai multe ori pe durata ciclului cu doze de 1,5-2 lt/ha.
Verdeţuri cu frunze: se intervine de mai multe ori pe durata ciclului cu doze de 2 lt/ha.
Citrice: se intervine la reînceperea vegetativă și la înflorire cu doze de 2 lt/ha și la creșterea fructelor cu doze de 2 lt/ha.
Floricultura: se intervine de mai multe ori pe durata ciclului cu doze de 200 ml/1.000 mp.
Fructicultura tropicala (mango, papaya, banana, caffe): se intervine în faza de inducţie a lăstarilor din mugurii vegetativi, în
înflorire, legarea fructelor și pe parcursul creșterii fructelor cu doze de 2 lt/ha.
AMESTEC
Active Global Plant poate fi amestecat cu cele mai comune fitofarmaceutice (fungicide, insecticide, erbicide amestecate cu azot
organic), evitând de a-l amesteca cu alţi formulanţi cu reacţie acidă puternică dacă nu sunt în precedenţă diluaţi în apă cu un
raport 1:3 și cu produse pe bază de cupru (exclus măslinul).
AMBALAJE: Flacon de 1 lt · Bidon de 5 lt și de 20 lt
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Active Radical
AMESTEC FLUID DE ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICE PENTRU FERTIRIGAŢIE

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Active Radical
AMESTEC FLUID DE ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICE PENTRU FERTIRIGAŢIE
COMPOZIŢIE
Azot (N) total....................................................................................... 5,0 % p/p echivalent cu 5,7 % p/v
Azot (N) organic.................................................................................. 5,0 % p/p echivalent cu 5,7 % p/v
Carbon (C) organic de origine biologică............................................ 23,9 % p/p echivalent cu27,4 % p/v
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
Greutate specifică la 20 °C: 1,150 · pH ca atare: 6,62
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Active Radical este un fertilizant organic pe baza unui amestec de substanţe organice selecţionate printre care epiteliu animal hidrolizat lichid,
extract de măr bogat în acizi organici, zahăruri de fructe și proteine globulare simile cu leghemoglobina, substanţă (produsă de rizobii prezenţi
în rădăcinile leguminoaselor) transportatoare a azotului organic în plantă. Active Radical este constituit în principal din aminoacizi și peptizi
cu greutate moleculară mică pe care plantele le absorb foarte bine. Aduce material organic pe care planta ar trebui să sintetizeze, realizând
un echilibru energetic non-indiferent: proteinele globulare se introduc imediat în metabolismul general (sinteza a proteinelor și enzimelor
vegetale). Conţine și fier integrat cu substanţă organică. Active Radical stimulează plantei o multiplicare și destindere celulară, garantând
obţinerea unui aparat rădăcinos mai amplu cu capacităţi de absorbire mai mari, un aparat vegetativ mai consistent și permite obţinerea fructelor cu calibru major și cu caracteristici calitative superioare (zahăr conţinut, culoare, consistenţă, gust,...). Diminuează impactul ambiental în
comparaţie cu biostimulatorii ce cuprind fitoregulatori de creștere. Active Radical poate fi distribuit prin fertirigaţie, reactivează microflora
terenului constituind hrana acestuia și permite o reîncepere rapidă a plantelor slăbite de stresul ambiental. Valoarea nutritivă a Active Radical
este foarte mare și cu un dozaj de 100-125 Lt/ha reușește să satisfacă exigenţele azotate ale diferitelor culturi, cu o economisire a fertilizanţilor
pe bază de azot chimici care în mare parte ajung în ape subterane poluând ambientul. Active Radical reduce salinitatea terenului, transpoartă și
crește proprietăţile fertilizanţilor cu care se asociază prin fertirigaţie. Promovează formarea ţesuturilor mai consistente, vegetaţiei mai compacte,
plantelor cu capacităţi reproductive mai mari chiar și în condiţii ambientale non-optimale (excese de temperaturi, de salinitate a terenurilor,
temperaturi mici și reduceri de lumină).
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Active Radical poate fi folosit prin fertirigaţie cu mijloace de irigaţie la picatură sau poate fi distribuit cu aparate dotate de pulverizatoare.
Dozajele scrise sunt pe hectar într-o soluţie unică însă este posibil de a divide intervenţiile în mai multe aplicări. Înlocuieste total sau parţial
fertilizarea azotată, este necesar deci a ţine cont de acest fapt la efectuarea programului de fertilizare.
Păr: se intervine în faza când mugurul este umflat și în faza legării fructelor deja efectuate cu doze de 15-20 lt/ha; în post-recoltă (dacă urmărește
producţii elevate) cu doze de 15-20 lt/ha.
Măr: se intervine în faza de înflorire cu doze de 15-20 lt/ha; în post-recoltă (dacă urmărește producţii elevate) cu doze de 15-20 lt/ha.
Piersica, caise,prun, cireș: se intervine în faza de cădere a petalelor până la cea de întărire a sâmburelui cu doze de 15-20 lt/ha divizând
intervenţiile în 2-3 aplicări. În post-recoltă (dacă urmărește producţii crescute) cu doze de 15-20 lt/ha.
Kiwi: se intervine de la reînceperea vegetativă până la înflorire cu doze de 15-20 lt/ha, divizând intervenţiile în 2 aplicări, succesiv se aplică de 2-3
ori pe durata fazei de îndurire a sâmburelui cu doze de 15-20 lt/ha totali. În post-recoltă (dacă urmărește producţii elevate) cu doze de 15-20 lt/ha.
Viţă de vie: folosiţi plante tinere pentru ajută sădirea viţelor mici cu doze de 10-15 lt/ha de mai multe ori pe parcursul anotimpului; la plantele
adulte de intervenit de mai multe ori pe durata ciclului productiv cu doze de 15-20 lt/ha.
Sparanghel: de aplicat la începutul ușirii lăstarilor cu doze de 20 lt/ha.
Căpșună și fructe de pădure (afine și zmeură): se intervine după reînceperea vegetală cu doze de 15-20 lt/ha , la înflorire cu doze de 20
lt/ha și la creșterea fructelor cu doze de 15-20 lt/ha.
Pepene verde, castravete, dovlecel, roșie, ardei, vânătă: se intervine la împlantare cu doze de 15-20 lt/ha, în înflorire cu doze de 20 lt/ha
și pe parcursul fazei de creștere a fructelor cu doze de 15-20 lt/ha.
Verdeţuri cu frunze: se intervine de mai multe ori pe durata ciclului cu doze de 10-15 lt/ha.
Cereale: se intervine în primăvară pe parcursul dezvoltării plantei cu doze de 50-60 lt/ha, sostuindu-l unei intervenţii de 100 kg de uree.
Culturi extensive (tutun, floarea soarelui, sfecla, porumb,...): se intervine pe durata creșterii între a 5-a și a7-a frunză cu doze de 50-60 lt/ha,
sostituindu-l unei interventii de 100 kg de uree.
Cartof: se intervine la semănat cu doze de 40-50 lt/ha.
Floricultura: se intervine pe întregul ciclu de mai multe ori cu doze de 1-2 lt/1.000 mp.
Citrice: se intervine la reînceperea vegetativă și la înflorire cu doze de 15-20 lt/ha și pe parcursul creșterii fructului cu doze de 15-20 lt/ha.
AMESTEC
Active Radical poate fi amestecat cu cele mai comune formule folosite în fertirigaţie cu îngrăşămânţi și pesticizi (fungicide, insecticide și erbicide ce pot fi amestecate cu azot organic), evitând de a-l amesteca cu alţi formulaţi cu reacţie foarte acidă dacă nu sunt diluaţi înainte în apă cu
raport de 1:3.
Când produsul este distribuit cu bare de irigare/ bara pulverizatoare cu anti-parazitari, nu se recomandă amestecul cu produse pe bază de cupru.
AMBALAJE: Bidon de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Emo-Global L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT · SÂNGE FLUID

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Emo-Global L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT · SÂNGE FLUID
COMPOZIŢIE
Azot (N) total..............................................................................5 % p/p echivalent cu 5,375 % p/v
Azot (N) organic solubil în apă...................................................5 % p/p echivalent cu 5,375 % p/v
Carbon organic (C) organic de origine biologică......................14 % p/p echivalent cu 15,050 % p/v
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Emo-Global L. este un îngrăşământ organic pe bază de hemoglobină, obţinut prin separarea plasmei de sânge lichid care este
apoi stabilizată prin procese fizice și aditivată pentru a evita fermentări și coagulări. Conţine de altfel și fier integrat cu substanţă
organică. Emo-Global L. stimulează la plantă multiplicarea și destinderea celulară garantând obţinerea unui aparat rădăcinos
mai amplu și cu capacităţi de absorbţie mai mari, un aparat vegetativ mai consistent și permite obţinerea fructelor cu un calibru
mai mare și cu caracteristici calitative superioare (zahăr conţinut, culoare, gust,...). Emo-Global L. reactivează microflora terenului
constituind hrana și permite o reîncepere rapidă a plantelor slăbite de stres ambiental.
Emo Global reduce salinitatea terenului și crește proprietăţile îngrășămintelor cu care se asociază prin fertirigaţie.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Emo-Global L. poate fi folosit prin fertirigaţie cu mijloace de irigaţie cu picatură sau poate fi distribuit cu aparate dotate de
pulverizatori. Dozajele scrise sunt pe hectar într-o soluţie unică însă este posibil de a împărţi intervenţiile în mai multe aplicări.
Înlocuiește total sau parţial fertilizarea azotată, este necesar deci, a ţine cont de acest fapt la efectuarea programului de fertilizare.
Păr: se intervine în faza când mugurul este umflat și în faza legării fructelor deja efectuate cu doze de 35-40 lt/ha; în post-recoltă
(dacă urmărește producţii elevate) cu doze de 50-60 lt/ha.
Măr: se intervine în faza de înflorire cu doze de 70-80 lt/ha; în post-recoltă (dacă urmărește producţii elevate) cu doze de
50-60 lt/ha.
Piersica, caise,prun, cireș: se intervine în faza de cădere a resturilor floreale până la cea de de întărire a sâmburelui cu doze de
100 lt/ha divizând intervenţiile în 2-3 aplicări. În post-recoltă (dacă urmărește producţii crescute) cu doze de 50-60 lt/ha.
Kiwi: se intervine de la reînceperea vegetativă până la înflorire cu doze de 50 lt/ha, divizând intervenţiile în 2 aplicări, succesiv
se aplică de 2-3 ori pe durata fazei de creștere a fructului cu doze de 80-100 lt/ha totali. În post-recoltă (dacă urmărește producţii
elevate) cu doze de 50-60 lt/ha.
Viţă de vie: folosiţi plante tinere pentru a ajuta sădirea viţelor mici cu doze de 25 lt/ha de mai multe ori pe parcursul anotimpului; la plantele adulte de intervenit de mai multe ori pe durata ciclului productiv cu doze de 25-50 lt/ha.
Sparanghel: de aplicat la începutul ușirii lăstarilor cu doze de 25-50 lt/ha.
Căpșună: se intervine după transplantare sau după exfoliere la reînceperea vegetală (în implantări bienale) cu doze de 25 lt/ha,
la înflorire cu doze de 50 lt/ha și la creșterea fructelor cu doze de 25-50 lt/ha.
Pepene verde, castravete, dovlecel, roșie, ardei, vânătă: se intervine la plantare cu doze de 25 kg/ha, în înflorire cu doze de
25-50 lt/ha și pe parcursul fazei de creștere a fructelor cu doze de 25 lt/ha.
Verdeţuri cu frunze: se intervine de mai multe ori pe durata ciclului cu doze de 10-15 lt/ha.
Cereale: se intervine pe parcursul fazei de uscire a tulpinilor secundarie sau fazei de alungire cu doze de 100-125 kg/ha la
sfârșitul lui februarie prin aplicare foliară cu 500 litri de apă pe hectar.
Culturi extensive (tabac, floarea soarelui, sfecla, porumb,...): se intervine pe durata creșterii între a 5a și a 7a frunză cu doze de
100-150 lt/ha.
Cartof: se intervine la semănat cu doze de 50-75 lt/ha. Se repetă tratamentul de 2-3 ori pe parcursul întregului ciclu în funcţie de
exigenţe cu doze de 50-75 lt/ha.
Floricultura: se intervine pe întregul ciclu de mai multe ori cu doze de 1-2 lt/1.000 mp.
AMESTEC
Emo-Global L. este amestecat cu: sulfat de amoniu, azotat de amoniu, uree, azotat de potasiu, monofosfat de amoniu, sulfat de
magneziu, sulfat de potasiu, microelemente chelate și nonchelate.
Nu amestecaţi cu produse acide.
Înainte de a-l folosi în fertirigaţie, diluaţi cu o parte de apă.
Poate fi amestecat cu cei mai comuni antiparazitari cu excepţia acelora pe bază de cupru și acelora care au proprietăţi fitotoxice
pentru plante.
AMBALAJE: Bidon de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Amino 6,5 L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
PROTEINE HIDROLIZATE FLUIDE ÎN SUSPENSIE

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

Amino 6,5 L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT · PROTEINE HIDROLIZATE FLUIDE ÎN SUSPENSIE
COMPOZIŢIE
Azot (N) organic............................................................................................. 6,5 %
Azot (N) organic solubil.................................................................................. 6,5 %
Carbon organic (C) organic de origine biologică.......................................... 23,4 %
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
Greutate specifică la 20°C: 1,270 kg/lt
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă pe bază de aminoacizi și peptizi cu greutate moleculară mică.
Complexează și transportă principii active și elementele nutritive cu care se asociază.
Permite plantei o economisire energetică dat fiind că îi aduce proteine pe care ea însăși ar trebui să le producă.
În fertirigaţie în primele faze garantează o emitere mai mare de rădăcini și o capacitate a lor mai bună de absorbţie, în
înflorire ajută planta să lege un număr mai mare de fructe și succesiv permite obţinerea fructelor cu calibru mai mare și cu
caracteristici calitative îmbunătăţite precum zahăr, culoare, consistenţa ţesuturilor și gust.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: prin fertirigaţie de la reînceperea vegetativă până la recoltă, de intervenit de 3-4 ori cu
doze de 15-20 lt/ha.
Culturi horticole: prin fertirigaţie de la transplantare până la emiterea rădăcinilor de 5-6 ori cu doze de 15-20 lt/ha.
Culturi ornamentale și floricultura: prin fertirigaţie pe parcursul ciclului, de 6-7 ori cu doze de 1,5-2 lt/1.000 mp.
Culturi extensive (cereale, tabac, sfecla): prin aplicare foliară utilizând butoaie cu erbicide și antiparazitari, în primele faze
vegetative cu doze de 20-30 lt/ha.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Bidon de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Fulvicfert
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
ÎNGRĂŞĂMÂNT NPK CU BOR (B), CUPRU (Cu), FIER (Fe), MANGAN (Mn),
MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)

Fertilizzanti Speciali

Fulvicfert
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · ÎNGRĂŞĂMÂNT NPK CU BOR (B), CUPRU (CU), FIER (Fe),
MANGAN (Mn), MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)
Fulvicfert

Azot

P2O5

K2O

MgO

Tot.

N

A

U

23-5-14+2MgO+m.

23

3,0

4,2

15,8

5

14

15-30+2MgO+m.

15

-

12,3

2,7

30

19-19-19+m.

19

5,3

3,7

10,0

5-12-42+m.

5

3,6

1,4

10-20-15+4MgO+m.

10

-

10-15-20+8CaO+m.

10

3-8-40

Microelemente
B

Cu

Fe

Mn

Mo

Zn

2

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

-

2

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

19

19

-

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

-

12

42

-

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

5,5

4,5

20

15

4

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

-

3,0

7

15

20

8 CaO

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

3

-

-

3

8

40

-

-

-

-

-

-

-

8-10-30+2MgO+m

8

-

-

8

10

30

2

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

30-10-10+m

30

-

2

28

10

10

-

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

Cupru și Fier chelate cu EDTA.
Intervalul de pH care garantează o stabilitate bună a fracţiunii legate: 3-8
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Linie exclusivă de îngrășăminte care conţine materii prime cu puritate și stabilitate crescută ce garantează o asimilare totală
a elementelor nutritive, îmbogăţită și activată cu acizi fulvici și humici care complexează și transportă plantei macro și micro
elemente conţinute și pe cei care le găsește disponibile în teren. Azotul prezent este sub forma nitrică, amoniacală și ureică.
Datorită acestuia va fi posibil reducerea dozelor obișnuite de folosire. Fulvicfert pot fi distribuiţi și prin aplicare foliară datorită
coaditivilor introduși în formule. Ultimele 3 valori nu conţin azot nitric și sunt adapţi și culturilor cu frunze verzi care prevăd
lipsa de azotat în frunze.
În tabela sunt evidenţiaţi doar anumite valori însă e posibil furnizarea altora la cerinţă, care sunt verificaţi și stabili din punct
de vedere chimic.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Prin fertirigaţie în toate culturile de la reînceperea vegetativă până la recoltă, alegând valoarea cea mai indicată pentru fiecare
fază sau exigenţă de cultivare. De repetat intervenţiile de mai multe ori cu doze de 25-50 kg/ha. Pe terenurile nisipoase și
sărace în elemente nutritive de mărit dozele și numărul operaţiilor.
Prin aplicare foliară în aceleași faze repetaţi intervenţiile de mai multe ori, alegând valoarea cea mai indicată pentru fiecare
exigenţă de cultivare cu doze de 2-3 kg/ha.
Se sfătuiește de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o mai bună distribuire însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Sac de 10 kg și de 25 kg
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Magneziu activat + micro
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
AMESTEC DE MICROELEMENTE
Bor (B) (acid), CUPRU (Cu) (sulfat), FIER (Fe) (sulfat),
MANGAN (Mn) (sulfat), MOLIBDEN (Mo) (sodiu)
ȘI ZINC (Zn) (sulfat) (Mg17)

Fertilizzanti Speciali

Magneziu activat + micro
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · AMESTEC DE MICROELEMENTE
Bor (B) (acid), CUPRU (CU) (sulfat), FIER (Fe) (sulfat), MANGAN (Mn) (sulfat),
MOLIBDEN (Mo) (sodiu) ȘI ZINC (Zn) (sulfat) (Mg17)
COMPOZIŢIE
Bor (B) solubil în apă.................................................................................... 0,92 %
Cupru (Cu) solubil în apă............................................................................. 0,50 %
Fier (Fe) solubil în apă.................................................................................. 4,40 %
Mangan (Mn) solubil în apă.............................................................................. 2 %
Molibden (Mo) solubil în apă....................................................................... 0,01 %
Zinc (Zn) solubil în apă...................................................................................... 1 %
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă......................................................... 17 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă pulbere solubilă pe bază de microelemente și magneziu utilizat pentru fertirigaţie.
Asimilare rapidă pe cale rădiculară. Previne și îngrijește fenomenele de cloroză cauzate de lipsă microelementelor și a magneziului. Este importantă prezenţa lignosulfonatului de amoniu și a acidului citric care favorizează asimilarea elementelor
conţinute.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: prin fertirigaţie pe parcursul întregului ciclu de repetat de mai multe ori cu doze de 2-3
kg/ha.
Culturi horticole: prin fertirigaţie pe parcursul întregului ciclu de repetat de mai multe ori cu doze de 2-3 kg/ha.
Floricultura și de culturi ornamentale : prin fertirigaţie pe parcursul întregului ciclu de repetat de mai multe ori cu doze
de 200 gr/1.000 mp.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Sac de 10 kg și de 25 kg
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Linia
Phos-Phytos

Fertilizzanti Speciali

Phos-Phytos este o linie de îngrăşămânţi lichidă pe bază de fosfiţi obţinuti prin reacţie chimică.
Sunt utilizaţi în fertirigaţie, la aplicarea foliară și forma fosforului conţinut are o serie de caracteristici
particulare în comparaţie cu alte forme ale acestui macro element important.
1.

Este asimilabil în cantitate superioară. Plantele îl absorb și îl „fixează” în ţesuturi vegetative consumând o energie chimică mai mică datorită unei greutăţi moleculare mici.

2.

Are o viteză de transport mai mare prin ţesuturile conductoare ale plantelor.

3.

Îmbunătăţește absorbirea elementelor nutritive cu care se asociază mulţumită efectului de
„permeabilizare” ale pereţilor celulari ale ţesuturilor conductoare chiar și în cazul întreruperii
fluxului limfatic, cauzat de boli parazitare sau alterări fiziologice (acţiune vaso-dilatatoare).

4.

Contribuie la un echilibru nutriţional mai bun mai ales faţă de micro-elemente.

5.

Asigură menţinerea unei plante mai compactă, cu ţesuturi mai consistente sau mai rezistente la adversităţi, deci mai productivă.

6.

Optimizează activitatea vegetativă, împiedicând un exces vegetativ cauzat de fertilizare, de
o fertilitate crescută a terenului, de o vigoare excesivă genetică, de intervenţii greșite în
activiţătile culturii și în prezenţa de ploi frecvente (azot atmosferic ce devine disponibil).

7.

Îmbunătăţește înflorirea și legarea fructelor, mărește numărul fructelor legate perfect și reduce posibilitatea de a se crea o fecundaţie incompletă a florilor, cu o succesivă formare a
fructelor deformate sau cu capacităţi incomplete de a se dezvolta.

8.

Optimează creșterea fructelor menţinând plantei echilibru între faza vegetativă și cea
reproductivă.

9.

Garantează o coacere mai bună a fructelor la recoltă, ţesuturile vegetative și cele ale mugurilor în speciile fructifere ca pregătire pentru anotimpul productiv al anului viitor.

10. Asistă și mărește activitatea fungicidelor cu care se asociază, permite o prevenţie mai bună
faţă de anumite boli fungicide și întărește protecţia plantelor stimulând o producţie de
„substanţe naturale de apărare”.
Phos-Phytos nu se folosește singur pentru a obţine o protecţie mai bună a plantelor, însă trebuie
asociat cu cele mai comune fungicide în comerţ care acţionează că acoperire precum produsele pe
bază de cupru și mancozeb cu fungicide cu acţiune citotropică, translaminară și/sau și stemică.
Modalităţi de analiză al fosforului conţinut:
Pentru această linie de produse modalitatea de analiză pentru a găsi fosforul conţinut exprimat in
anhidridă fosforică (P2O5) este IPC (Ion-pair chromatography) cromatografia bi-ion sau LC (liquid
chromatography using a hypercarb column) cromatografie lichidă utilizând o coloană Hypercarb.
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Phos-Phytos 0-32-21
+ micro L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE PK 32-21 CU BOR (B), CUPRU (CU), FIER (Fe),
MANGAN (Mn), MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)

Fertilizzanti Speciali

Phos-Phytos 0-32-21 + micro L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE PK 32-21 CU BOR (B), CUPRU (CU), FIER
(Fe), MANGAN (Mn), MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă.......................... 32 %................ 46,27 %..............462,70
Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă.................................. 21 % ............... 30,36 %..............303,60
Bor (B) solubil în apă....................................................... 0,01 %................ 0,014 %..................0,14
Cupru (Cu) chelat cu EDTA..............................................0,005 %............... 0,007 %................. 0,07
Fier (Fe) chelat cu EDTA....................................................0,02 %................ 0,028 %..................0,28
Mangan (Mn) chelat cu EDTA...........................................0,01 %................ 0,014 %..................0,14
Molibden (Mo) solubil în apă........................................ 0,001 %.............. 0,0014 % ...............0,014
Zinc (Zn) chelat cu EDTA..................................................0,005 % ............... 0,007 %..................0,07
Agent de chelare: EDTA
Intervalul pH care garantează o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH al produsului: 4,1-4,3.
Greutate specifică la 20 °C: 1,446 kg/lt.
Modalităţi de analiză a fosforului
Pentru Phos-Phytos 0-32-21 + micro L. modalitatea de analiză pentru a găsi fosforul conţinut sub formă de anhidridă fosforică
(P2O5) este IPC (Ion-pair chromatography) cromatografia bi-ion sau LC (cromatografie lichidă utilizând o coloană Hypercarb).
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă ce conţine fosfit de potasiu, obţinut prin reacţie, cu microelemente foarte ușor asimilabile de către ţesuturile
frunzelor și rădăcinilor, ușor de transportat în interiorul plantei prin vase conductoare.
Forma fosforului prezent îmbunătăţește absorbirea elementelor nutritive cu care se asociază garantând asimilarea chiar și în
cazul întreruperii fluxului limfatic cauzat de atacuri fungice sau alterări fiziologice (acţiune vaso dilatatoare).
Menţine planta compactă cu internoduri scurte și o face mai rezistentă la adversităţi și mai productivă.
Îmbunătăţește activitatea vegetativă, înflorirea, legarea fructelor și coacerea garantând o producţie mai mare și un nivel
calitativ crescut al producţiilor. Asistă și sporește activitatea fungicidelor cu care se asociază, îmbunătăţind starea sănătăţii
plantei.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure (kiwi, citrice, măr, păr, măslin, fructe cu sâmburi): prin aplicare foliară de la reînceperea
vegetativă până la faza fructului îngroșat de repetat de 3-4 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 8-10 lt/
ha.
Viţă de vie: prin aplicare foliară pe parcursul ciclului de repetat de 4-6 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha în asociere cu cei mai
comuni antiparazitari.
Căpșună, pepene, pepene verde, roșie, ardei, vânătă, cartof, verdeţuri cu frunze, conopidă: pe durata întregului
ciclu prin aplicare foliară cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 1 lt/1.000 mp.
Floricultura și seră: prin aplicare foliară cu doze de 200 ml/hl sau cu irigaţii de 5-10 ml pe mp.
Se sfătuiește de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru a mai bună distribuire însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari (1%).
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt, de 5 lt și de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Phos-Phytos 35-23 L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMÂNTE PK 35-23

Fertilizzanti Speciali

Phos-Phytos 35-23 L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMÂNTE PK 35-23
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă........................... 35 %.................. 52,5 %...................525
Oxid de potasiu (K2O) solubilă în apă................................. 23 %.................. 34,5 %...................345
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH al produsului: 4,2
Greutate specifică la 20 °C: 1,50 kg/lt
Modalităţi de analiză a fosforului
Pentru Phos-Phytos 35.23 L. modalitatea de analiză pentru a găsi fosforul conţinut sub formă de anhidridă fosforică (P2O5)
este IPC (Ion-pair chromatography) cromatografia bi-ion sau LC (cromatografie lichidă utilizând o coloană Hypercarb).
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă ce conţine fosfit de potasiu, obţinută prin reacţie, foarte asimilabilă de către ţesuturile frunzelor și rădăcinilor
și ușor de transportat în interiorul plantei prin vase conductoare.
Forma fosforului prezent îmbunătăţește absorbirea elementelor nutritive cu care se asociază garantând asimilarea chiar și în
cazul întreruperii fluxului limfatic cauzat de atacuri fungice sau alterări fiziologice (acţiune vaso dilatatoare).
Menţine planta compactă cu internoduri scurte și o face mai rezistentă la adversităţi și mai productivă.
Îmbunătăţește activitatea vegetativă, înflorirea, legarea fructelor și coacerea garantând o producţie mai mare și un nivel
calitativ crescut al producţiilor. Asistă și mărește activitatea fungicidelor cu care se asociază, îmbunătăţind starea sănătăţii
plantei.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure (kiwi, citrice, măr, păr, măslin, fructe cu sâmburi): prin aplicare foliară de la reînceperea
vegetativă până la faza fructului îngroșat de repetat de 3-4 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 8-10 lt/
ha.
Viţă de vie: prin aplicare foliară pe parcursul ciclului de repetat de 4-6 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha în asociere cu cei mai
comuni antiparazitari.
Căpșună, pepene, pepene verde, roșie, ardei, vânătă, cartof, verdeţuri cu frunze, conopidă: pe durata întregului
ciclu prin aplicare foliară cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 1 lt/1.000 mp.
Floricultura și seră: prin aplicare foliară cu doze de 200 ml/hl sau cu irigaţii de 5-10 ml pe mp.
Se sfătuiește de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru a mai bună distribuire însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari (1%).
Culturi în afara solului: Phos-Phytos 35-23 poate fi folosit și în culturi în afara solului. Se folosesc 203 gr de produs
pentru a aduce 1 mieechivalent de H2PO4- și 1 mieechivalent de K+.
În modul cel mai practic pentru culturi în recipient sau pe porţiuni de teren ridicat este nevoie de a înlocui fiecare chilogram
de dihidrogenofosfat de potasiu cu 1 litru de Phos-Phytos 35-23 pentru a aduce culturile la aceeași cantitate de P2O5 și K2O.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt, de 5 lt și de 20 lt · Cisterna de lt 1.000
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Phos-Phytos 0-30-20 L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE PK 30-20
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Phos-Phytos 0-30-20 L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE PK 30-20
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă........................... 30 %.................. 42,3 %...................423
Oxid de potasiu (K2O) solubilă în apă................................. 20 %.................. 28,2 %...................282
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH al produsului: 5,0-5,2
Greutate specifică la 20 °C: 1,410 kg/lt
Modalităţi de analiză a fosforului
Pentru Phos-Phytos 0-30-20 L. modalitatea de analiză pentru a găsi fosforul conţinut sub formă de anhidridă fosforică (P2O5)
este IPC (Ion-pair chromatography) cromatografia bi-ion sau LC (cromatografie lichidă utilizând o coloană Hypercarb).
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă ce conţine fosfit de potasiu, obţinut prin reacţie, ușor asimilabile de către ţesuturile frunzelor și rădăcinilor și
ușor de transportat în interiorul plantei prin vase conductoare.
Forma fosforului prezent îmbunătăţește absorbirea elementelor nutritive cu care se asociază garantând asimilarea chiar și în
cazul întreruperii fluxului limfatic cauzat de atacuri fungicide sau alterări fiziologice (acţiune vaso dilatatoare).
Menţine planta compactă cu internoduri scurte și o face mai rezistentă la adversităţi și mai productivă.
Îmbunătăţește activitatea vegetativă, înflorirea, legarea fructelor și coacerea garantând o producţie mai mare și un nivel
calitativ crescut al producţiilor.
Asistă și exaltă activitatea fungicidelor cu care se asociază, îmbunătăţind starea sănătăţii plantei.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure (kiwi, citrice, măr, păr, măslin, fructe cu sâmburi): prin aplicare foliară de la reînceperea
vegetativă până la faza fructului îngroșat de repetat de 3-4 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 8-10 lt/
ha.
Viţă de vie: prin aplicare foliară pe parcursul ciclului de repetat de 4-6 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha în asociere cu cei mai
comuni antiparazitari.
Căpșună, pepene, pepene verde, roșie, ardei, vânătă, cartof, verdeţuri cu frunze, conopidă: pe durata întregului
ciclu prin aplicare foliară cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 1 lt/1.000 mp.
Floricultura și seră: prin aplicare foliară cu doze de 200 ml/hl sau cu irigaţii de 5-10 ml pe mp.
Se sfătuiește de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru a mai bună distribuire însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari (1%).
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt, de 5 lt și de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Phos-Phytos 3-32
+ 3 MgO + 4 Mn L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE NP (Mg) 3-32 (3) CU MANGAN (Mn)

Fertilizzanti Speciali

Phos-Phytos 3-32 + 3 MgO + 4 Mn L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE NP (Mg) 3-32 (3) CU MANGAN (Mn)
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Azot (N) total......................................................................... 3 %.................. 4,20 %..................... 42
Azot (N) ureic........................................................... 3 %.................. 4,20 %..................... 42
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă........................... 32 %................ 44,80 %...................448
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă............................... 3 %.................. 4,20 %..................... 42
Mangan (Mn) solubil în apă.................................................. 4 %.................. 5,60 % .................... 56
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH dintr-o soluţie al 1%: 1,5
Greutate specifică la 20 °C: 1,400 kg/lt
MODALITĂŢI DE ANALIZĂ A FOSFORULUI
Pentru Phos-Phytos 3-32 + 3 MgO + 4 Mn L. modalitatea de analiză pentru a găsi fosforul conţinut este IPC (Ion-pair
chromatography) cromatografia bi-ion sau LC (liquid chromatography using a hypercarb column) cromatografie lichidă
utilizând o coloană Hypercarb.
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă ce conţine fosfit de magneziu și de mangan, obţinut prin reacţie, cu elemente foarte asimilabile de către
ţesuturile frunzelor și rădăcinilor și ușor de transportat în interiorul plantei prin vase conductoare.
Forma fosforului prezent îmbunătăţește absorbirea elementelor nutritive conţinute garantând asimilarea chiar și în cazul
întreruperii fluxului limfatic cauzat de atacuri fungice sau alterări fiziologice (acţiune vaso dilatatoare).
Menţine planta compactă cu internoduri scurte și o face mai rezistenţa la adversităţi și mai productivă.
Îmbunătăţește activitatea vegetativă, înflorirea, legarea fructelor și coacerea garantând o producţie mai mare și un nivel
calitativ al producţiilor crescut. Asistă și sporește activitatea fungicidelor cu care se asociază, îmbunătăţind starea sănătăţii
plantei.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure (kiwi, citrice, măr, păr, măslin, fructe cu sâmburi): prin aplicare foliară de la reînceperea
vegetativă până la faza fructului îngroșat de repetat de 3-4 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 8-10 lt/
ha.
Viţă de vie: prin aplicare foliară pe parcursul ciclului de repetat de 4-6 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha în asociere cu cei mai
comuni antiparazitari.
Căpșună, pepene, pepene verde, roșie, ardei, vânătă, cartof, verdeţuri cu frunze, conopidă: pe durata întregului
ciclu prin aplicare foliară cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 1 lt/1.000 mp.
Cartoful: prin aplicare foliară de repetat de 3 ori, 15 zile înainte de înflorire, 7 zile înainte de înflorire și la începutut înfloririi.
Dacă este folosit pe varietate de industrie de repetat săptămânal de mai multe ori pentru a favoriza uniformitatea tuberificării
și îmbunătăţirea caracteristicilor calitative (greutate, calibru uniform, conţinut de amidon) cu doze de 2-2,5 lt/ha.
Floricultura și seră: prin aplicare foliară cu doze de 300 ml/hl sau cu irigaţii de 5-10 ml pe mp.
Se sfătuiește de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru a mai bună distribuire însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari (1%).
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt, de 5 lt și de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Phos-Phytos Mag L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE NP (Mg) 3-32 (7)
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Phos-Phytos Mag L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE NP (Mg) 3-32 (7)
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Azot (N) total......................................................................... 3 %................ 3,975 %................39,75
Azot (N) ureic........................................................... 3 %................ 3,975 %................39,75
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă........................... 28 %.............. 37,100 %..............371,00
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă............................... 7 %................ 9,275 %................92,75
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH al produsului dintr-o soluţie de 0,1%: 5,7
Greutate specifică la 20 °C: 1,325 kg/lt
MODALITĂŢI DE ANALIZĂ A FOSFORULUI
Pentru Phos-Phytos Mag L. modalitatea de analiză pentru a găsi fosforul conţinut este IPC (Ion-pair chromatography)
cromatografia bi-ion sau LC (liquid chromatography using a hypercarb column) cromatografie lichidă utilizând o coloană
Hypercarb.
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă licidă ce conţine fosfit de magneziu, obţinut prin reacţie, ușor asimilabilă de către ţesuturile frunzelor și rădăcinilor
și ușor de transportat în interiorul plantei prin vase conductoare.
Forma fosforului prezent îmbunătăţește absorbirea elementelor nutritive cu care se asociază garantând asimilarea chiar și în
cazul întreruperii fluxului limfatic cauzat de atacuri fungice sau alterări fiziologice (acţiune vaso dilatatoare).
Datorită prezenţei de magneziu mărește sinteza clorofilei și a substanţei uscate garantând o producţie mai mare și o calitate
mai bună.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure (kiwi, citrice, măr, păr, măslin, fructe cu sâmburi): prin aplicare foliară de la reînceperea
vegetativă până la faza fructului îngroșat de repetat de 3-4 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 8-10 lt/
ha.
Viţă de vie: prin aplicare foliară pe parcursul ciclului de repetat de 4-6 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha în asociere cu cei mai
comuni antiparazitari.
Căpșună, pepene, pepene verde, roșie, ardei, vânătă, cartof, verdeţuri cu frunze, conopidă: pe durata întregului
ciclu prin aplicare foliară cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 1 lt/1.000 mp.
Floricultura și seră: prin aplicare foliară cu doze de 200 ml/hl sau cu irigaţii de 5-10 ml pe mp.
Se sfătuiește de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru a mai bună distribuire însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari (1%).
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt, de 5 lt și de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Phos-Phytos Zn L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE NP 3-33 CU ZINC (Zn)
“CU CONŢINUT REDUS DE BIURET”
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Phos-Phytos Zn L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE NP 3-33 CU ZINC (Zn)
“CU CONŢINUT REDUS DE BIURET”
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Azot (N) total......................................................................... 3 %.................. 4,38 %..................43,8
Azot (N) ureic........................................................... 3 %.................. 4,38 %..................43,8
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă........................... 33 %................ 48,18 %................481,8
Zinc (Zn) solubil în apă........................................................ 10 %................ 14,60 %...................146
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH dintr-o soluţie de 0,1%: 5,5
Greutate specifică la 20 °C: 1,46 kg/lt
MODALITĂŢI DE ANALIZĂ A FOSFORULUI
Pentru Phos-Phytos Zn L. modalitatea de analiză pentru a găsi fosforul conţinut este IPC (Ion-pair chromatography)
cromatografia bi-ion sau LC (liquid chromatography using a hypercarb column) cromatografie lichidă utilizând o coloană
Hypercarb.
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă ce conţine fosfit de zinc, obţinut prin reacţie, cu elemente ușor asimilabile de către ţesuturile frunzelor și
rădăcinilor și ușor de transportat în interiorul plantei prin vase conductoare.
Forma fosforului prezent îmbunătăţește absorbirea elementelor nutritive pe care le conţine garantând asimilarea chiar și în
cazul întreruperii fluxului limfatic cauzat de atacuri fungice sau alterări fiziologice (acţiune vaso dilatatoare).
Menţine planta compactă cu internoduri scurte și o face mai rezistenţa la adversităţi și mai productivă.
Îmbunătăţește activitatea vegetativă, înflorirea, legarea fructelor și coacerea garantând o producţie mai mare și un nivel
calitativ a producţiilor crescut. Asistă și sporește activitatea fungicidelor cu care se asociază, îmbunătăţind starea sănătăţii
plantei.
Phos-Phytos Zn L. stimulează creșterea și dezvoltarea organelor vegetative și reproductive (zincul este catalizator a sintezei
triptofanului, aminoacid precursor al acidului indol-acetic, substanţa auxină naturală reglementatoare a creșterii) și mărește
producţia.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure (kiwi, citrice, măr, păr, măslin, fructe cu sâmburi): prin aplicare foliară de la reînceperea
vegetativă până la faza fructului îngroșat de repetat de 3-4 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 8-10 lt/
ha.
Viţă de vie: prin aplicare foliară pe parcursul ciclului de repetat de 4-6 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha în asociere cu cei mai
comuni antiparazitari.
Căpșună, pepene, pepene verde, roșie, ardei, vânătă, cartof, verdeţuri cu frunze, conopidă: pe durata întregului
ciclu prin aplicare foliară cu doze de 2-2,5 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 1 lt/1.000 mp.
Floricultura și seră: prin aplicare foliară cu doze de 200 ml/hl sau cu irigaţii de 5-10 ml pe mp.
Se sfătuiește de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru a mai bună distribuire însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari (1%).
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt, de 5 lt și de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Phos-Phytos Rame L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE NP 9-22 CU CUPRU (Cu)
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Phos-Phytos Rame L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE CU ÎNGRĂȘĂMINTE NP 9-22 CU CUPRU (Cu)
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Azot (N) total......................................................................... 9 %................ 11,88 %................118,8
Azot (N) amoniacal................................................................ 9 %................ 11,88 %................118,8
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă........................... 22 %................ 29,04 %................290,4
Cupru (Cu) solubil în apă...................................................... 4 %.................. 5,28 %..................52,8
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH-ul produsului: 8,2-8,3
Greutate specifică la 20 °C: 1,320 kg/lt
MODALITĂŢI DE ANALIZĂ A FOSFORULUI
Pentru Phos-Phytos Rame L. modalitatea de analiză pentru a găsi fosforul conţinut este IPC (Ion-pair chromatography)
cromatografia bi-ion sau LC (liquid chromatography using a hypercarb column) cromatografie lichidă utilizând o coloană
Hypercarb.
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă ce conţine fosfit de amoniu cu cupru, obţinut prin reacţie, ușor asimilabilă de către ţesuturile frunzelor și
rădăcinilor și ușor de transportat în interiorul plantei prin vase conductoare.
Forma fosforului prezent îmbunătăţește absorbirea elementelor nutritive cu care se asociază garantând asimilarea chiar și în
cazul întreruperii fluxului limfatic cauzat de atacuri fungice sau alterări fiziologice (acţiune vaso dilatatoare).
Asistă și mărește activitatea fungicidelor cu care se asociază, îmbunătăţind starea sănătăţii plantei.
Datorită prezenţei cuprului induce o sinteză mai mare a clorofilei și mărește activitatea fotosintetică, garantând o producţie
mai mare a substanţei uscate și a zahărului.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure (kiwi, citrice, măr, păr, măslin, fructe cu sâmburi): prin aplicare foliară de la
reînceperea vegetativă până la faza fructului îngroșat de repetat de 3-4 ori cu doze de 1,5 lt/ha (de evitat în înflorire),
sau prin fertirigaţie cu doze de 8-10 lt/ha.
Viţă de vie: prin aplicare foliară pe parcursul ciclului de repetat de 4-6 ori cu doze de 2-2,5 lt/ha în asociere cu cei mai
comuni antiparazitari.
Căpșună, pepene, pepene verde, roșie, ardei, vânătă, cartof, conopidă: pe durata întregului ciclu prin aplicare
foliară cu doze de1,5-2 lt/ha, sau prin fertirigaţie cu doze de 1 lt/1.000 mp.
Floricultura și seră: prin aplicare foliară cu doze de 80 ml/hl sau cu irigaţii de 5-10 ml pe mp.
Se sfătuiește de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru a mai bună distribuire însă produsul poate fi folosit și
în concentraţii mai mari (1%).
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu cei mai comuni antiparazitari și erbicide, excluse formule ce conţin cupru, dar se recomandă
efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt și de 5 lt
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Îngrășăminte cu
aplicare foliară
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“Îngrășămintele pentru aplicare foliară” sunt constituite din materii prime selecţionate ţinând
cont de maxima puritate, solubilitate și de disponibilitate crescută a elementelor nutritive conţinute.
Pentru a fi denumiţi “foliari”, în interiorul îngrășămintelor ar trebui să fie întroduși coformulanţi cu
rolul de a mări stabilitatea în soluţie și de a întări capacitatea de penetrare a ţesuturilor foliare.
Asocierea celor mai bune materii prime foliare și aditivii foliari organici și anorganici ne permit
obţinerea produselor cu calităţi caracteristice superioare care să garanteze o completă asimilare a
elemenţilor nutritivi de către plantă.
Modalităţile cu care elementele nutritive sunt absorbite prin intermediul ţesuturilor foliare (cuticulă,
mezofil foliar, ţesuturi în palisată, ...) pot fi definite “pasive” dacă se realizează prin difuzarea între
membranele celulare (osmoză, diferenţă de gradient și de concentrare celulară) sau prin transportul
activ, iar în acest caz plantele vor consuma mai multă energie pentru atraversarea pereţilor celulari
(celulosă și lignină).
Coadjuvanţii care sunt adăugati ajută micro și macro elementele de a fi absorbite și de a se
dezvolta în interiorul plantei.
Atribuind plantelor nutrienţi în mod foliar nu este indicat să înlăturam o distribuţie evidentă și directă
pe teren a îngrășămintelor care poate fi realizată prin irigare cu apă (fertirigaţie) sau prin distribuirea
cu difuzoare sau prin fertilizarea granulară directă pe teren.
Scopul “Îngrășămintelor pentru aplicare foliară” Biokimia introduse într-un program general de
fertilizare cuprinde diverse modalităţi (granulare pe teren sau fertirigaţie) și permite obţinerea
rezultatelor productive superioare și a caracteristicilor calitative superioare.
Câteodată, în prezenţa problemelor cauzate de carenţe, intervenţia prin mijloace foliare, poate
însănătoși în cel mai bun mod fiziopatiile, mai ales acolo unde nu este praticată fertirigaţia.
Pot să existe situaţii particulare de terenuri anormale, cu salinitate mărită în mod natural sau
realizată prin exces de fertilizare; în acest caz rădăcinile plantelor nu reușesc să se dezvolte în mod
corect iar capacitatea lor de absorbţie nu este foarte bună și deci, distribuirea în mod foliar se
transformă în singura modalitate de nutriţie a plantelor sau oricum de a le ajuta.
Există date știinţifice care asigură că anumite specii sunt avantajate de distribuirea în mod foliar a
elementelor nutritive. De exemplu în culturile de viţă de vie cu struguri de vin sau struguri de masă,
în acelea de citrice, de măsline, (în pofida faptului că are frunze dure), în culturile de roșii, dovlecei,
pepeni, pepeni verzi, dar și în acelea de piersici și cireși, în acelea de mere și pere și în acelea de
pomi se poate ajunge la o distribuţie cu procentaj mărit a elementelor nutritive prin intermediul
frunzelor cu imbunătăţiri evidente pentru plante și culturi dat fiind că se reduce impactul ambiental,
deoarece se folosesc cantităţi mai mici de îngrășăminte obţinând însă rezultate economice excelente.
“Îngrășămintele pentru aplicare foliară” Biokimia posedă un raport excelent calitate-preţ și
garantează un rezultat cu efect imediat.
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Hydroleaf
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
ÎNGRĂŞĂMÂNT NPK cu Bor (B), Cupru (Cu), Fier (Fe), Mangan (Mn),
Molibden (Mo) ȘI Zinc (Zn)
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Hydroleaf
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · ÎNGRĂŞĂMÂNT NPK cu Bor (B), Cupru (Cu), Fier (Fe),
Mangan (Mn), Molibden (Mo) ȘI Zinc (Zn)
Hydroleaf

Azot

P2O5

K 2O

MgO

5

16

24-5-16+2MgO+m.

Tot.
24

N
4,7

A
4,3

U
15

10-45-15+m.

10

2,4

7,6

-

45

20-20-20+m.

20

5,9

4

10,1

12-8-25+5MgO+m.

12

7,1

4,9

7-14-42+m.

7

5,3

1,7

Microelemente

2

B
0,01

Cu
0,01

Fe
0,02

Mn
0,01

Mo
0,001

Zn
0,01

15

-

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

20

20

-

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

-

8

25

5

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

-

14

42

-

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

Cu Fe chelat cu EDTA.
Intervalul de ph ce garantează o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Linia de îngrășăminte ce conţine materii prime cu solubilitate și puritate crescută ce garantează o asimilare totală a
elementelor nutritive întroduse.
Azotul prezent este sub form formă nitrică, amoniacală și , în anumite formule, ureică.
Linia Hydroleaf se distribuie în mod foliar datorită coadjuvanţilor întroduși în formule.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
În toate culturile de la etapa vegetativă până la cea de recoltă, alegând perioada diferitelor faze fenologice sau a exigenţelor
de cultivare.
A se repeta de mai multe ori operaţiile alegând titlurile adaptate exigenţelor în baza culturilor cu doza de 2,5 kg/ha.
Se recomandă de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o mai bună distribuire, însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulanţi însă se recomandă întotdeauna efectuarea unor mici teste de verificăre a
compatibilităţii, mai ales cu acelea pe bază de calciu.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
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MicroMix NP 15-5
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
ÎNGRĂŞĂMÂNT NP (Mg) 15-5 (4) CU BOR (B), FIER (Fe), MANGAN (Mn)
ȘI ZINC (Zn) · OBŢINUT PRIN AMESTECARE
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MicroMix NP 15-5
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · ÎNGRĂŞĂMÂNT NP (Mg) 15-5 (4) CU BOR (B), FIER (Fe),
MANGAN (Mn) ȘI ZINC (Zn) · OBŢINUT PRIN AMESTECARE
COMPOZIŢIE
Azot (N) total................................................................................................................15 %
Azot (N) amoniacal............................................................................................ 1 %
Azot (N) ureic................................................................................................... 14 %
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în citrat de amoniu neutru și apă.............................5 %
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă......................................................................5 %
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă........................................................................4 %
Bor (B) solubil în apă...................................................................................................0,1 %
Fier (Fe) chelat cu EDTA..................................................................................................2 %
Mangan (Mn) solubil în apă...........................................................................................5 %
Zinc (Zn) solubil în apă...................................................................................................5 %
Agent de chelare: EDTA
Interval de pH ce garantează o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă în pulbere solubilă pe bază de azot și fosfor îmbogaţită de magneziu, bor, fier, mangan și zinc.
Această compoziţie este în mod specific indicată pentru culturile sensibile la lipsa de magneziu și zinc precum citrice, însă
se adaptează și mai bine pentru prevenirea și îngrijirea problemelor provocate de elementele cuprinse chiar și pentru alte
specii.
MicroMix NP 15-5 intensifică culoarea ţesuturilor vegetative, garantează o activitate fotosintetică mai mare și mărește
producerea substanţei uscate și carbohidraţilor, dezvoltând și îmbunătăţind calitatea producţiilor.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure (citrice, kiwi, seminţoase, struguri de vin și de masă): prin aplicare foliară de la faza
de creștere vegetativă până la prima fază de creștere a fructelor (multiplicare celulară) intervenind 4-5 ori la fiecare doza
de 2,5 kg/ha.
Culturi horticole (vânăta, ardei, roșie, dovlecel, fasole mică, pepene, pepene verde, căpșună): prin aplicare foliară pe
parcursul primei faze de creștere și pentru a prepara planta pentru înflorire 3-4 tratamente cu doza de 2,5 kg/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: prin aplicarea foliară pe parcursul întregului ciclu de efectuat 2-3 tratamente cu doze
de 200-250 gr/hl.
În caz de probleme excesive, de repetat operaţiile săptămânal până la reînceperea normală a culorii naturale a frunzelor.
Se recomandă folosirea a 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o distribuire mai bună însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari.
Produsul poate fi folosit și prin fertirigaţie cu doze de 10-15 kg/ha cu aceleași modalităţi.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi însă se recomandă de a efectua mici teste de probă întotdeauna pentru a verifica
compatibilitatea.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
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MicroMix NP 5-15
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
ÎNGRĂŞĂMÂNT NP (Mg) 5-15 (4) cu BOR (B), FIER (Fe), MANGAN (Mn)
ȘI ZINC (Zn) · OBŢINUT PRIN AMESTECARE
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MicroMix NP 5-15
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · ÎNGRĂŞĂMÂNT NP (Mg) 5-15 (4) cu BOR (B), FIER (Fe),
MANGAN (Mn) ȘI ZINC (Zn) · OBŢINUT PRIN AMESTECARE
COMPOZIŢIE
Azot (N) total..................................................................................................................5 %
Azot (N) amoniacal............................................................................................ 4 %
Azot (N) ureic.................................................................................................... 1 %
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în citrat de amoniu neutru și apă...........................15 %
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă....................................................................15 %
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă........................................................................4 %
Bor (B) solubil în apă...................................................................................................0,1 %
Fier (Fe) chelat cu EDTA..................................................................................................2 %
Mangan (Mn) solubil în apă...........................................................................................5 %
Zinc (Zn) solubil în apă...................................................................................................5 %
Agent de chelare: EDTA
Intervalul ph care garantează o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
„NU CONŢINE BIURET”
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă pulbere solubilă pe bază fosforică și de azot îmbogăţită de magneziu, bor, fier, mangan și zinc.
Aceasta formulă este în mod particular recomandată pentru culturile foarte sensibile la lipsa de mangan și zinc precum
citrice, însă se adaptează și mai bine la prevenirea și îngrijirea problemelor provocate de elementele cuprinse și pentru alte
specii.
Tipul de fosfor utilizat garantează rezultate excelente produsului în primele faze fenologice de înflorire, ajutând acţiunea
uneia dintre celei mai comune fungicide existente în comerţ.
MicroMix NP 5-15 intensifică culoarea ţesuturilor vegetative, garantează o activitate fotosintetică mai intensă și mărește
producerea substanţei uscate și a carbohidraţilor precum și calitatea producţiilor.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure (citrici, kiwi, seminţoase, struguri pentru vin și de masă): prin aplicarea foliară de la
faza de creștere vegetativă până la prima faza de creștere a fructelor (multiplicare celulară) intervenind de 4-5 ori cu doza
de 2,5 kg/ha.
Culturi horticole (vânătă, ardei, roșie, dovlecel,fasole verde, pepene, pepene verde, căpșună): prin aplicare foliară în prima
fază a creșterii și pentru a pregăti planta pentru înflorire, 3-4 tratamente cu doze de 2,5 kg/ha.
În caz de probleme excesive, repetaţi operaţiile săptămânal până la recăpătarea culorii naturale a frunzelor.
Floricultura și culturi ornamentale: în aplicare foliară pe durata întregului ciclu de efectuat 2-3 tratamente cu doze de
200- 250 gr/hl.
În caz de probleme excesive, repetaţi operaţiile săptămânal până la reînceperea culorii naturale a frunzelor.
Se recomandă folosirea a 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o distribuire mai bună însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari.
Produsul poate fi distribuit și în fertirigaţie cu doze de 10-15 kg/ha cu aceleași modalităţi.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi însă se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
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K 51 Plus
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
ÎNGRĂŞĂMÂNT NK (S) 3-51 (23) · OBŢINUT PRIN AMESTECARE
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K 51 Plus
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · ÎNGRĂŞĂMÂNT NK (S) 3-51 (23) · OBŢINUT PRIN AMESTECARE
COMPOZIŢIE
Azot (N) total..................................................................................................................3 %
Azot (N) nitric.................................................................................................... 3 %
Oxid de potasiu (K2O)..................................................................................................51 %
Anhidridă sulfurică (SO3).............................................................................................23 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă pulbere solubilă caracterizată de o concentraţie crescută de potasiu și sulf.
Mărește consistenţa ţesuturilor, greutatea medie a fructelor și productivitatea.
Îmbunătăţește caracteristicile calitative ale producţiilor (consistenţa, gust, conţinut de zahăr, ...).
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: prin aplicare foliară de la primele faze ale plantelor cu exces de vigoare și de la faza de
îngroșare a fructului până la schimbarea culorii fructului intervenind 3-4 ori pe parcursul ciclului cu doze de 2,5 kg/ha.
Culturi horticole: prin aplicare foliară pe parcursul fazei de creștere a fructului de efectuat 2-3 tratatamente cu doze de 2,5-3
kg/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: prin aplicare foliară pe durata întregului ciclu efectuând 2-3 tratamente cu doze de
200-250 gr/hl.
Se recomandă de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o distribuţie mai bună.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi dar se recomandă efectuarea unor mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
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„Microelemente” Biokimia sunt îngrășăminte pe bază de unu sau mai multe microelemente. Acestea din urmă se numesc astfel nu pentru a indica o importanţă mai mică din punct de vedere nutritiv, însă considerând că pentru a menţine un echilibru sunt necesare cantităţi minore în comparaţie
cu macroelementele precum azot, fosfor, potasiu și ale elementelor de mijloc precum calciu, magneziu și sulf. Pentru a cunoaște toate elementele fertilităţii, este necesar mai întâi să știm calităţile
terenului cultivat și a apei folosite pentru irigare, ca în final să stabilim cantităţile ce trebuiesc atribuite în mod corect. Nu este indeajuns de a face analiza terenului sau a apei pentru irigare pentru a
stabili dacă pot exista deficienţe de micronutrienţi, deoarece câteodată chiar dacă valorile ar rezulta
normale, prezenţa reală a microelementelor nu garantează disponibilitatea lor pentru plante și pot
fi verificate oricum fenomene de lipsă cauzate de dificultatea de absorbţie. Ar fi normal a interveni
distribuind microelemente doar după ce s-au manifestă simptome evidente de lipsă, precum pierderi progresive de turgescenţă și culoare cu zone de îngălbenire evidente (cloroza foliară) sau alte
simptome specifice pentru fiecare microelement.
În realitate carenţele se verifică înainte cu 15 zile de a se manifesta simptomele, deci destul de târziu
și putem interveni pentru a le îngriji însă cu rezultate alternative deoarece operaţia este realizată
târziu și de multe ori este necesar a cheltui mult pentru a recupera asimilaţia clorofiliană normală.
Există instrumente pentru diagnosticarea foliară care măsoară asimilaţia clorofiliană și verifică dacă
sunt lipsuri și care microelement este necesar.Acest sistem de dignosticare nu este rapid în a arăta
lipsurile și trebuie să fie folosit de către personal profesional care să poată interpreţa rezultatele
obţinute.
Este oricum esenţial, în a împiedica plantele de a ajunge la înflorire cu simptome grave de cloroză,
cauzate de lipse micronutriţionale. Acesta ar împiedica tendinţa normală de fecundare floreală și ar
împiedica deci o legare adecvată a fructelor. Este nevoie de a interveni în mod preventiv pentru a
evita acestea. Acesta permite, reducând la minim costurile, de a face puţine aplicări înainte de a se
manifestă lipsurile, menţinând plantele integre și reducând impactul ambiental, în caz contrar ar fi
necesar să fie folosite cantităţi crescute de produse pentru a „îngriji” lipsurile.
Microelementele au funcții fundamentale în plante
Borul este un element indispensabil pentru dezvoltarea mugurilor, mărește germinarea polenului și
fertilitatea floreală , garantând o înflorire și o legare a fructelor mai bună.
Contribuie la mărirea zahărului conţinut în produse.
Cuprul participă la sinteza clorofilei, la procesele de respiraţie și de creștere a plantelor.
Fierul din plante în condiţii normale ar trebui să existe în analize cu volori cuprinse între 300 și 1.300
ppm, în condiţii grave de lipsă pot exista valori de 60-90 ppm.
Participă, combinându-se în anumite substanţe de creștere fundamentale (citocromi și fieroporfirine), la formarea moleculei clorofila, la sinteza aminoacizilor și proteinelor.
Manganul mărește producţia carbohidraţilor și a substanţei uscate.
Molibdenul este un catalizator inclus în multe procese vitale, precum în acelea responsabile de
formarea „tuberculilor” azotofixatori ai rădăcinilor leguminoaselor și în acelea responsabile de reducerea nitraţilor în frunze.
Zincul este un catalizator al sintezei triptofanului, aminoacid precursor al sintezei acidului indolacetic care este un important reglementator de creștere auxino-similara plantei.
Influenţează pozitiv creșterea plantelor și dezvoltarea aparatului rădăcinos.
Și forma chimică a microelementelor poate fi determinantă pentru a alege îngrășământul potrivit
pentru distribuţie, în funcţie și de caracteristicile terenului și de scopurile prefixate.
Oferta de Microelemente Biokimia este foarte vastă, ţine cont de diferite exigenţe și prezintă produse care facilitează absorbţia micronutrienţilor de către plante datorită studiilor anumitor formule
specifice. Singure, amestecate între ele cu raporturi diferite, cu sau fără prezenţa magneziului, Microelementele Biokimia reprezintă ceea ce piaţa poate oferi mai bun considerând raportul echilibrat calitate/preţ.
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FoliarCombi Micro
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
AMESTEC DE MICROELEMENTE
BOR (B) (acid), CUPRU (Cu) (EDTA), FIER (Fe) (EDTA), MANGAN (Mn) (EDTA),
MOLIBDEN (Mo) (sodiu) ȘI ZINC (Zn) (EDTA) (Mg 9)
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FoliarCombi Micro
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · AMESTEC DE MICROELEMENTE
BOR (B) (acid), CUPRU (Cu) (EDTA), FIER (Fe) (EDTA), MANGAN (Mn) (EDTA),
MOLIBDEN (Mo) (sodiu) ȘI ZINC (Zn) (EDTA) (Mg 9)
COMPOZIŢIE
Bor (B) solubil în apă...................................................................................... 0,7 %
Cupru (Cu) solubil în apă............................................................................... 1,5 %
Cupru (Cu) chelat cu EDTA.............................................................................. 1,5 %
Fier (Fe) solubil în apă....................................................................................... 4 %
Fier (Fe) legat cu EDTA....................................................................................... 4 %
Mangan (Mn) solubil în apă.............................................................................. 4 %
Mangan (Mn) chelat cu EDTA............................................................................ 4 %
Molibden (Mo) solubil în apă......................................................................... 0,1 %
Zinc (Zn) solubil în apă................................................................................... 1,5 %
Zinc (Zn) chelat cu EDTA.................................................................................. 1,5 %
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă........................................................... 9 %
Agent de chelare: EDTA
Intervalul pH care garantează o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă de pulbere solubilă pe bază de microelemente cu magneziu adapt pentru aplicare foliară.
Este ușor asimilabilă fie pe cale foliară fie pe cale rădiculară.
Previne și îngrijește fenomene de cloroze cauzate de lipsă microelementelor și a magneziului.
Formulă adaptată pentru multe culturi precum viţă de vie de vin și de masă, pomi fructiferi în general și horticole chiar și în
seră.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: prin aplicare foliară de la reînceperea vegetativă până la legarea fructelor de 2-3 ori, sau
atunci când se manifestă simptomele cauzate de lipsă de microelemente cu doze de 1,5-2 kg/ha.
Culturi horticole și de culturi ornamentale: prin aplicare foliară pe durata întregului ciclu de 3-4 ori, sau atunci când se
manifestă simptomele cauzate de lipsă de microelemente cu doze de 100-150 gr/hl. Se recomandă a se folosi 500-1.000 litri
de apă pe hectar pentru o mai bună distribuţie însă produsul poate fi folosit și în concentraţii mai mari.
FoliarCombi Micro poate fi folosit în aceleași faze prin fertirigaţie cu doze de 15-25 kg/ha.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu cei mai comuni antiparazitari și erbicide, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a
verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg - Sac de 10 kg și de 25 kg
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Linea Microsol
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
AMESTEC DE MICROELEMENTE
BOR (B), CUPRU (Cu) (sulfat), MANGAN (Mn) (sulfat),
MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn) (sulfat)
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Linea Microsol
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · AMESTEC DE MICROELEMENTE
BOR (B), CUPRU (Cu) (sulfat), MANGAN (Mn) (sulfat), MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn) (sulfat)
MICROSOL 680

MICROSOL 600
COMPOZIŢIE
Cupru (Cu) solubil în apă......................................... 1 %
Mangan (Mn) solubil în apă.................................. 9,2 %
Molibden (Mo) solubil în apă................................ 1,6 %
Zinc (Zn) solubil în apă.......................................... 5,4 %
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă................ 15 %

COMPOZIŢIE
Bor (B) solubil în apă..............................2,35 %
Cupru (Cu) solubil în apă.......................0,95 %
Mangan (Mn) solubil în apă.................16,10 %
Molibden (Mo) solubil în apă.................0,70 %
Zinc (Zn) solubil în apă...........................4,95 %

MICROSOL 940
COMPOZIŢIE
Bor (B) solubil în apă..............................2,05 %
Cupru (Cu) solubil în apă.......................0,95 %
Mangan (Mn) solubil în apă.................17,50 %
Molibden (Mo) solubil în apă.................0,76 %
Zinc (Zn) solubil în apă...........................5,70 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă de pulbere solubilă pe bază de microelemente cu magneziu adaptată pentru aplicare foliară.
Este ușor asimilabilă fie pe cale foliară fie pe cale rădiculară.
Previne și vindecă fenomene de cloroză cauzate de lipsa microelementelor mai ales a magneziului și a zincului.
Este importantă prezenţa EDTA și a acidului citric pentru a favoriza asimilarea micronutrienţilor.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: prin aplicare foliară de 2-3 ori atunci când se manifestă simptomele cauzate de lipsă de
microelemente (magneziu și zinc) cu doze de 1,5-2 kg/ha.
Culturi horticole: prin aplicare foliară pe durata întregului ciclu de 3-4 ori, sau atunci când se manifestă simptomele cauzate
de lipsă de microelemente cu doze de 100-150 gr/hl. Se recomandă de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru o mai
bună distribuire însă produsul poate fi folosit și în concentraţii mai mari.
MICROSOL 600 se aplică în fertirigaţie în culturile de roșii în afara terenului și pe teren, adăugând 600 gr. de produs în
buncărul microelementelor sau al sulfaţilor.
MICROSOL 680 poate fi folosit în fertirigaţie în culturi de căpșuni și fructe de pădure ajungând 680 gr. de produs în cisterna
sulfaţilor care garantează distribuirea: acidului boric 17% B gr. 95; sulfatului de cupru 25% Cu gr. 19; sulfatului de mangan
32% Mn gr. 343; molibdatului de sodiu 39% Mo gr. 12; sulfatului de zinc 34% Zn gr. 96; agenţilor de chelare acid citric și
EDTA gr.113.
MICROSOL 940 poate fi folosit în fertirigaţie în căpșuni și fructe de pădure adăugând 940 gr. de produs în conţinătorul
de sulfaţi ce garantează distribuirea: acidului boric 17% B gr. 114; sulfatului de zinc 25% Cu gr. 25; sulfatului de mangan
32% Mn gr. 515; molibdatului de sodiu 39% Mo gr.18; sulfatului de zinc 34% Zn gr. 153; coajuvanţilor acidului citric și
EDTA gr. 113.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg
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Golden Clean
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
AMESTEC DE MICROELEMENTE
BOR (B) (acid), MANGAN (Mn) (sulfat) ȘI ZINC (Zn) (sulfat)
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Golden Clean
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · AMESTEC DE MICROELEMENTE
BOR (B) (acid), MANGAN (Mn) (sulfat) ȘI ZINC (Zn) (sulfat)
COMPOZIŢIE
Bor (B) solubil în apă......................................................................................... 4 %
Mangan (Mn) solubil în apă........................................................................... 0,7 %
Zinc (Zn) solubil în apă................................................................................... 0,7 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă de pulbere solubilă pe bază de microelemente și caolin (coformulant) cu folosire exclusivă în culturile de mere
și pere cu scopul de a preveni și limită roșeala fructelor la speciile unde aceasta caracteristică nu este o valoare calitativă
(Golden Delicious, specie de vară de pere).
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
De făcut 5-6 tratamente cu 7-8 zile între ele cu doze de 250 gr/hl.
Dozajul se referă la cca 1.000 litri de apă pe hectar.
Primul tratament poate fi făcut în faza “buchetelor deschise”.
AMESTEC
Produsul poate fi folosit cu cei mai comuni antiparazitari și erbicide, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a
verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Pungă de 2,5 kg și de 12,5 kg
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DE BOR
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POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

PRODUSE PE BAZĂ DE BOR
ACIDO BORICO 17% B

POLIBOR 21 P.S.

ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
ACID BORIC

ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
BORAT DE SODIU

COMPOZIŢIE
Bor (B) solubil în apă........................... 17 %

COMPOZIŢIE
Bor (B) solubil în apă........................... 21 %

BORO PLUS L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
BORETANALOMINA
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Bor (B) solubil în apă..................... 11 %......... 15,10 %.........151
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Borul participă la dezvoltarea mugurilor, mărește germinarea polenului și a fertilităţii floreale, garantând o înflorire și o
legare mai bună a fructelor.
Contribuie la mărirea conţinutului de zahăr a producţiilor.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
În toate culturile se intervine înainte de înflorire prin aplicare foliară, de 1-2 ori cu doze de 1,5-2,5 kg/ha.
Produsele pot fi folosite și în fertirigaţie în aceeași perioadă de 1-2 ori cu doze de 3-10 kg/ha.
AMBALAJE:
POLIBOR:
Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 12,5 kg
ACIDO BORICO: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
BORO PLUS:
Flacon de 1 lt și de 5 lt · Bidon de 20 lt
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DE CUPRU
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POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

PRODUSE PE BAZĂ DE CUPRU
CUPRU EDTA 15% EDTA

MONOHIDRAT DE SULFAT
DE CUPRU 35% Cu

ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
CUPRU CHELAT (EDTA)

COMPOZIŢIE
Cupru (Cu) solubil în apă..................................15 %
Cupru (Cu) chelat cu EDTA.................................15 %
Agent de chelare: EDTA
Intervalul de pH ce garantează o stabilitate bună a
fracţiunii chelate: 3-8

ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SARE DE CUPRU (sulfat)

COMPOZIŢIE
Cupru (Cu) solubil în apă..................................35 %

SULFAT DE CUPRU
PENTAHIDRAT 25% Cu
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SARE DE CUPRU (sulfat)

COMPOZIŢIE
Rame (Cu) solubile in acqua.............................25 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Îngrijesc și previn fiziopatologiile cauzate de lipsa de cupru. Acest microelement favorizează absorbţia fierului, participă la
sinteza clorofilei, la procesele de respiraţie și de creștere a plantelor.
Favorizează căderea naturală a frunzelor în toamnă (cupru EDTA).
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
CUPRU EDTA 15% chelat
Se folosește în toate culturile ce manifestă lipsă de cupru. Se intervine în mod curativ prin aplicare foliară la primele simptome
de lipsă de cupru (evitând faza de înflorire) repetând intervenţiile de 2-3 ori cu doze de 200-250 gr/hl, cu distanţe de 7-10
zile între ele până la restabilirea condiţiilor normale.
Se pot face 2-3 intervenţii în mod preventiv cu doze de 100-150 gr/hl.
Măr, păr și fructe cu sâmburi: pentru a ajuta la căderea frunzelor, favorizând și vindecarea rănilor cauzate de căderea
frunzelor, se aplică în mod foliar după recoltă cu doze de 200-300 gr/hl, în sere de toamnă în doze de 300-600 gr/hl folosind
măcar 10-15 tone de apă pe hectar.
Dozajul variază în funcţie de specie și de tendinţa sezonieră care influenţează și întârzie căderea naturală a frunzelor.
Dacă este necesar repetaţi tratamentul după 10-15 zile.
MONOHIDRAT DE SULFAT DE CUPRU 35% Cu F.U.
Se folosește în fertirigaţie de mai multe ori în amestec cu alte elemente nutritive în așa mod de a crea soluţii echilibrate sau
în caz de lipsă de cupru cu doze de 5-6 kg/ha.
Produsul poate fi folosit prin aplicare foliară cu doze de 1,5-2 kg/ha în toate culturile în afara solului.
Ideal pentru culturi în afara solului.
SULFAT DE CUPRU PENTAHIDRAT 25% Cu F.U.
Se folosește în fertirigaţie de mai multe ori în amestec cu alte elemente nutritive în așa mod de a crea soluţii echilibrate sau
în caz de lipsuri de cupru cu doze de 5-6 kg/ha.
Produsul poate fi folosit prin aplicare foliară cu doze de 1,5-2 kg/ha în toate culturile în afara solului.
Ideal pentru culturi în afara solului.
AMBALAJE: Sac de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
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PRODUSE PE BAZĂ
DE FIER
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POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

PRODUSE PE BAZĂ DE FIER
FERRO-CHEL EDDHA 6% Fe 4,8 orto-orto
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · FERRO-CHEL
(EDDHA[O,O] EDDHA E [O,P] EDDHA)
COMPOZIŢIE
Fier (Fe) solubil în apă........................................6 %
Fier (Fe) chelat cu [o,o] EDDHA........................4,8 %
Fier (Fe) chelat cu [o,p] EDDHA........................1,2 %
Agenti de chelare: [o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA
Intervalul de pH ce garantează o stabilitate bună a
fracţiunii chelate: 4-9

Ferro-Chel 9% Fe HBED
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
CHELAT DE FIER (HBED)
COMPOZIŢIE
Fier (Fe) solubil în apă...................................................... 9 %
Fier (Fe) chelat cu HBED................................................... 9 %
Agent de chelare: HBED
Intervalul de pH ce garantează o stabilitate bună a fracţiunii
chelate: 3-10

FERRO-CHEL 11% Fe DTPA
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · FIER CHELAT (DTPA)

FERRO-CHEL 13% Fe EDTA
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · FIER CHELAT (EDTA)

COMPOZIŢIE
Fier (Fe) solubil în apă.............................................11 %
Fier (Fe) chelat cu DTPA...........................................11 %
Agenti de chelare: DTPA
Intervalul de pH ce garantează o stabilitate bună a
fracţiunii chelate: 3-8

COMPOZIŢIE
Fier (Fe) solubil în apă.............................................13 %
Fier (Fe) chelat cu EDTA...........................................13 %
Agent de chelare: EDTA
Intervalul de pH ce garantează o stabilitate bună a
fracţiunii chelate: 3-8

FERROMEL 20% Fe
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SARE DE FIER (sulfat) (S 30)
COMPOZIŢIE
Fier (Fe) solubil în apă..............................................20 %
Anhidridă sulfurică (SO3) solubilă în apă................ 30 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Îngrijesc și previn fiziopatologiile cauzate de lipsuri de fier.
Ajută planta să producă cantităţi mai mari de clorofilă facând mai eficientă fotosinteza.
Măresc formarea substanţei uscate și a carbohidraţilor necesari pentru sinteza zahărurilor și proteinelor.
Contribuie la mărirea productiei și îmbunătăţește caracteristicile calitative (culoare, gust,...).
AMBALAJE:
FERRO-CHEL EDDHA 6% Fe 4,8 orto-orto:
FERRO-CHEL 9% Fe HBED:
FERRO-CHEL 11% Fe DTPA:
FERRO-CHEL 13% Fe EDTA:
FERROMEL 20% Fe:
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Pungă de 1 kg și de 5 kg · Sac de 25 kg
Flacon de 1 lt · Bidon de 5 lt · Bidon de 20 lt
Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
Sac de 25 kg
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POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

PRODUSE PE BAZĂ DE MANGAN
SULFAT DE MANGAN
MONOHIDRAT 32% Mn
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SARE DE MANGAN (sulfat)
COMPOZIŢIE
Mangan (Mn) solubil în apă......................... 32 %

MANGAN-CHEL 13% Mn EDTA
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
MANGAN CHELAT (EDTA)
COMPOZIŢIE
Mangan (Mn) solubil în apă......................... 13 %
Mangan (Mn) chelat cu EDTA....................... 13 %
Agent de chelare: EDTA
Intervalul de pH ce garantează o stabilitate bună a
fracţiunii chelate: 3-8

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Îngrijesc și previn fiziopatologiile cauzate de lipsa de mangan.
Măresc producţia carbohidraţilor și a substanţei uscate.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
SULFAT MONOHIDRAT DE MANGAN 32% Mn
Se folosește în fertirigaţie în amestec cu alte elemente nutritive în așa fel de a crea soluţii echilibrate sau singur în caz de
lipsă de mangan cu doze de 5-6 kg/ha.
Produsul poate fi folosit prin aplicare foliară cu doze de 1,5-2 kg/ha în toate culturile.
Este ideal pentru culturile în afara solului.
MANGAN-CHEL 13% Mn EDTA
Se folosește în fertirigaţie în amestec cu alte elemente nutritive în așa fel de a crea soluţii echilibrate sau singur în cazul lipsei
de mangan cu doze de 2-3 kg/ha.
Produsul poate fi folosit prin aplicare foliară cu doze de 0,5-1 kg/ha în toate culturile.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE:
SULFAT MONOHIDRAT DE MANGAN: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
MANGAN-CHEL13% Mn EDTA:
Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
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Molibdat de Sodiu
39% Mo
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
MOLIBDAT DE SODIU

Fertilizzanti Speciali

POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

MOLIBDAT DE SODIU 39% Mo
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · MOLIBDAT DE SODIU
COMPOZIŢIE
Molibden (Mo) solubil în apă.......................................................................... 39 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă pulbere solubilă pe bază de molibdat de sodiu cu pureţă și solubilitate crescută.
Previne și îngrijește fiziopatologiile cauzate de lipsa de molibden.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Molibdat de sodiu 39% Mo se folosește în fertirigaţie în amestec cu alte elemente nutritive în așa fel de a crea soluţii
echilibrate sau singur în caz de lipsă de mangan cu doze de 2 kg/ha.
Produsul poate fi folosit prin aplicare foliară cu doze de 150-200 gr/ha în toate culturile.
Este ideal pentru culturile în afara solului.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
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PRODUSE PE BAZĂ DE ZINC
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POATE FI UTILIZAT În agricoltura biologicĂ ÎN
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL 889/2008

PRODUSE PE BAZĂ DE ZINC
Sulfat monohidrat de zinc 35% Zn
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SARE DE ZINC (sulfat)
COMPOZIŢIE
Zinc (Zn) solubil în apă.................................................................................... 35 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă pulbere solubilă pe bază de sulfat monohidrat de zinc.
Previne și îngrijește fiziopatiile cauzate de lipsuri de zinc.
Îmbunătăţește dezvoltarea plantelor dat fiind că zincul este catalizator al sintezei triptofanului, important aminoacid,
precursor bio-chimic a formării acidului indol-acetic, care este o substanţă naturală ce reglementează creșterea naturală.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Sulfat monohidrat de zinc 35% Zn se folosește în amestec cu alte elemente nutritive în așa fel de a crea soluţii echilibrate
sau singur în caz de lipsă de mangan cu doze de 4-5 kg/ha.
Produsul poate fi folosit prin aplicare foliară cu doze de 1,5-2 kg/ha în toate culturile.
Este ideal pentru culturile în afara solului.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg

Zinco-Chel 15% Zn EDTA
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · ZINC CHELAT (EDTA)
COMPOZIŢIE
Zinc (Zn) solubil în apă.................................................................................... 15 %
Zinc (Zn) chelat cu EDTA................................................................................... 15 %
Agent de chelare: EDTA
Intervalul de pH ce garantează o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă pulbere solubilă pe bază de sulfat monohidrat de zinc.
Previne și îngrijește fiziopatii cauzate de lipsuri de zinc.
Îmbunătăţește dezvoltarea plantelor dat fiind că zincul este catalizator al sintezei triptofanului, important aminoacid,
precursor bio-chimic a formării acidului indol-acetic, care este o substanţă naturală reglementatoare a creșterii.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Sulfat monohidrat de zinc 35% Zn F.U. se folosește în amestec cu alte elemente nutritive în așa fel de a crea soluţii
echilibrate sau singur în caz de lipsă de mangan cu doze de 2-3 kg/ha.
Produsul poate fi folosit prin aplicare foliară cu doze de 0,5-1 kg/ha în toate culturile.
Este ideal pentru culturile în afara solului.
AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 10 kg și de 25 kg
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“Elementele de mijloc” sunt calciu, magneziu și sulf și plantele au nevoie de a le absorbi în măsură
medie faţă de macroelemente și microelemente.
Calciul este un component natural a majorităţii terenurilor. Este prezent în multe terenuri sub forma
de carbonat, fosfat, silicat și substanţa organică. În teren se amestecă cu alte elemente nutritive reducând solubilitatea amandurora. Din punct de vedere fiziologic, calciul este un component esenţial ale protopectinelor prezente în pereţii celulari ai plantelor și este direct responsabil de consistenţa ţesuturilor vegetative și reproductive (flori și fructe). Dispoziţia calciului mărește
consistenţa și rezistenţa mecanică a ţesuturilor în coacere, la manipulare, la transport și la stocaj.
Principalele cauze care determină lipsa de calciu pot deriva de la o insuficienţă a elementului în
teren (nisipos sau incompatibil), de indisponibilitatea cauzată de pH prea acizi și de un conţinut
excesiv de sulf și fosfor care leagă calciul formând compuși insolubili (sulfat de calciu și fosfat bi și
tri de calciu).
Pot exista, de asemenea, fenomene de antogonism cu azotul sub forma de ion amoniacal (NH4+),
cu potasiu sub forma de ion (K+) și cu magneziul (Mg++).
Lipsurile de calciu se manifestă pe frunze tinere și lăstari finali deoarece este vorba de un element
care se mișcă puţin în planta și este necesar a-l administra în mod periodic la fiecare specie nouă
care iese, la fiecare legare a fructelor ale speciilor horticole ce reinfloresc. În fructicultura fiziopatologiile cauzate de lipsă calciului (vânătaia amară la cele cu seminţe, lenticeloza, boala miezului,
uscarea apicala a axei centrale în anumită viţă de vie, arderea vârfului salăţii verzi, necroza stelei
de crăciun, ecc.) se evidenţiază asupra plantelor dezechilibrate, dotate de vigoare excesivă și cu
producţie mică.
Plantele nu reușesc să găsească în teren tot calciul de care au nevoie.
Poate exista însă blocat sau non-disponibil; uneori dacă este liber poate, însă, exista sub forma
hidratată până a crea o moleculă așa de mare încât rădăcinile au dificultate în a o absorbi, consumând multă energie pentru a o absorbi. În acest fel este important să ne dăm seama de aceste
semnale pentru a rezolva problemele de mai sus.
Dacă terenurile sunt alcaline este necesar a le acidifica prin folosirea de Îngrășăminte cu pH acid
(acid azotic, acid fosforic, ureafosfat) în fertirigaţie cu dozaje mici și multă frecvenţă, cu scopul de a
menţine optimă zona în apropierea rădăcinilor pentru a permite calciului de a rămâne disponibil.
Dacă nu ar fi fost practicabilă fertirigaţia sau pentru un oricare alt motiv nu ar fi un alt mod eficient de
a interveni pe teren, cea mai bună formă de distribuire al calciului ar fi aplicarea foliară pentru a evita
complicaţii chimice ce se pot verifica în teren. Nu mai puţin importantă, este forma chimică prin care
se distribuie calciul în teren: azotatul de calciu, mai bine dacă sub forma lichidă, cu o soluţie cu pH
acid (cu un mic exces de acid azotic). În aplicările foliare sunt mai buni compușii ce conţin agenţi de
legare care protejează și transpoartă calciul la plantă precum complexanţi (ligninsulfonaţi) sau produse care au o legatură puternică între calciu și ion azotic, care îl protejează de reacţii și îl transportă.
Magneziul este un element esenţial al atomului central al clorofilei și are un rol fundamental în
fotosinteză. Reglementează formarea zahărurilor, proteinelor, grasurilor și vitaminelor. Transpoartă
în interiorul plantei fosforul (acţiunile lor sunt de colaborare) și este antagonist al potasiului și al calciului. Ca și acesta din urmă, este un element mobil puţin și nu se transferă de la ţesuturile vegetative
și reproductive tinere la cele adulte, datorită căruia, dacă nu este disponibil în teren magneziul, este
nevoie de a-l distribui periodic la fiecare nouă vegetatie.
“Elementele de mijloc” Biokimia sunt în măsură de a satisface toate exigenţele în privinţa calciului,
magneziului și sulfului. Acesta din urmă este prezent în mulţi compuși ca materie primă.
Și în acest caz este necesar a cunoaște bine terenul unde se cultivă, utilizând instrumente precum
analizele și bazăndu-se pe experienţe efectuate în timp. Recomandarea rămâne aceeași , adică aceea de a menţine în echilibru nutriţional plantele, garantând lor nu doar macroelementele dar și
calciu, magneziu, sulf și microelemente.
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Nitrocal Mg + micro L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE AZOTAT DE CALCIU (Mg4) CU BOR (B), FIER (Fe)
ȘI MOLIBDEN (Mo)
Pentru prepararea de soluţii nutritive
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Nitrocal Mg + micro L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE AZOTAT DE CALCIU (Mg4) CU BOR (B), FIER (Fe)
ȘI MOLIBDEN (Mo) · Pentru prepararea de soluţii nutritive
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Azot (N) total......................................................................... 8 %.................. 11,6 %...................116
Azot (N) nitric....................................................................... 8 %.................. 11,6 %...................116
Oxido de calciu (CaO) solubil în apă.................................... 10 %.................. 14,5 %...................145
Oxido de magneziu (MgO) solubil în apă............................. 4 %.................... 5,8 %..................... 58
Bor (B) solubil în apă.......................................................... 0,1 %.................. 0,14 %.................... 1,4
Fier (Fe) solubil în apă........................................................ 0,1 %.................. 0,14 %.................... 1,4
Fier (Fe) chelat cu EDTA...................................................... 0,1 %.................. 0,14 %.................... 1,4
Molibden (Mo) solubil în apă.......................................... 0,07 %.................... 0,1 %....................... 1
Agent de chelare: EDTA
Intervalul de pH care garantează o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH dintr-o soluţie la 5% = 5,5
Greutate Specifică: 1,45
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Soluţie pe bază de calciu și magneziu obţinută prin reacţie cu acidul nitric caracterizată de o legatură puternică
între elementele conţinute. Previne și îngrijește fiziopatiile cauzate de lipsuri de calciu și magneziu.
Îmbunătăţește consistenţa ţesuturilor vegetative și reproductive garantând o rezistenţă mai mare la manipulare și la
conservare. Îmbunătăţește caracteristicile calitative ale producţiilor (culoare, consistenţa, gust, ...).
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Nitrocal Mg + micro L. se distribuie prin aplicare foliară de la primele faze de cultivare repetând intervenţiile de 5-6 ori pe
durata ciclului. Produsul poate fi folosit și în fertirigaţie dat fiind că este foarte bine asimilat de rădăcini.
Pomicultura și fructe de pădure (viţă de vie, măr, păr, kiwi, citrici, piersica, albicoca, prun, cireș, fructe de pădure): prin
aplicare foliară cu doze de 300 ml/hl.
Culturi horticole (vânătă, ardei, căpșună, roșie, dovlecel, pepene verde): prin aplicare foliară cu doze de 300-400 ml/hl.
Culturi horticole cu frunze (salata, andiva, varza, cicoarea, salata verde, chimen dulce, leuștean, conopidă): prin aplicare
foliară cu doze de 250 ml/hl.
Culturi horticole (pepene): prin aplicare foliară cu doze de 500-800 ml/hl.
Floricultură și culturi ornamentale: prin aplicare foliară cu doze de 200 ml/hl.
Se sfătuiește de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru a mai bună distribuire însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari.
În fertirigaţie poate fi folosit în aceleași faze cu doze de 10 lt/ha.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Flacon de 1 lt și de 5 lt · Bidon de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Nitro-Mag
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
AZOTAT DE MAGNEZIU
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Nitro-Mag
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · AZOTAT DE MAGNEZIU
COMPOZIŢIE
Azot (N) nitric.................................................................................................. 11 %
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă......................................................... 15 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă de azotat de magneziu lenticular caracterizată de o asimilare rapidă a azotului și al magneziului conţinuti.
Nitro-Mag, datorită purităţii sale crescute, este adapt fie pentru aplicare foliară sau în fertirigaţie.
Garantează o activitate clorofiliană și o producţie mai mare de substanţă uscată și de carbohidraţi.
Este adaptat pentru toate culturile de pomi, horticole și de ornamentale.
Datorită formulei lenticulare produsul nu se pietrifică putând fi ambalat, ușurând astfel depozitarea.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Nitro-Mag, datorită solubilităţii sale crescute, este folosit la prepararea de soluţii nutritive de utilizat prin aplicare foliară sau
în fertirigaţie cu sisteme pentru irigaţie cu picatura.
Poate fi, de altfel, distribuit direct pe teren cu mijloace adaptate precum butoaie pentru tratamente antiparazitarie și erbicide.
Culturile de arbori (fructe cu sâmburi, seminţoase, kiwi, struguri de vin sau de masă, ...): prin aplicare foliară de la
reînceperea vegetativă până la faza fructului îngroșat cu doze de 3-4 kg/ha.
Culturi horticole (cucurbitacce, solanaceae, leguminoase, ...): prin aplicare foliară de la reînceperea vegetativă până la faza
fructului îngroșat cu doze de 3-4 kg/ha.
Culturi floreale și de ornamentale: prin aplicare foliară pe durata întregului ciclu de 3-4 ori cu doze de 2,5-3 kg/ha.
Se recomandă de a folosi 500-1.000 litri de apă pe hectar pentru a mai bună distribuire însă produsul poate fi folosit și în
concentraţii mai mari (1%).
Nitro-Mag, în fertirigaţie poate fi folosit în aceleași faze cu doze de 15-25 kg/ha.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Sac de 25 kg
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Magnesio Solfato 16% MgO
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SULFAT DE MAGNEZIU
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Magnesio Solfato 16% MgO
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SULFAT DE MAGNEZIU
COMPOZIŢIE
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă......................................................... 16 %
Anhidridă fosforică (SO3) solubilă în apă........................................................ 32 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulaţie în pulbere solubilă cu putitate elevată și disponibilitate a fierului și al sulfului conținuți.
Magneziul este un element fundamental pentru sinteza moleculei clorofilei și pentru activitatea fotosintetică.
Magnesio Solfato 16% MgO garantează o producție majoră a substanței uscate și a carbohidraților. Incrementează
producția și îmbunătățește caracteristicile calitative.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: în fertirigaţie de repetat intervenţia de 4-5 ori pe parcursul întregului ciclu, cu doze de
25-30 kg/ha.
Culturi horticole: în fertirigaţie de repetat intervenţia de 4-5 ori, cu doze de 25-30 kg/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: în fertirigaţie de repetat intervenţia de 3-4 ori pe parcursul întregului ciclu, cu doze
de 2-3 kg/1.000 mp.
Produsul poate fi folosit chiar și în aplicare foliară, cu doze de 250-300 gr/hl.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat și cu alți formulați însă se recomandă efectuarea a mici teste pentru verificarea compatibilității,
mai ales cu cei pe bază de calciu.
AMBALAJE: Sac de 25 kg
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EasyCal + Mg L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE CLORURĂ DE CALCIU (Mg 2,5)
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EasyCal + Mg L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE CLORURĂ DE CALCIU (Mg 2,5)
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Oxid de calciu (CaO) solubil în apă...................................... 15 %................ 19,95 %................199,5
Oxid de magneziu (MgO) solubil în apă............................ 2,5 %.................. 3,32 %..................33,2
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH dintr-o soluţie de 5%: 4,7
Greutate specifică la 25 °C: 1,330 kg/lt
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă pe bază de calciu și magneziu disponibil imediat pentru plante.
Din punct de vedere fiziologic este acid, previne și îngrijește fiziopatiile cauzate de lipsuri de calciu și magneziu.
Îmbunătăţește consistenţa ţesuturilor vegetative și reproductive garantând o rezistenţa mai mare la manipulare și la
conservare. Îmbunătăţește caracteristicile calitative ale producţiilor (culoare, consistenţa, gust, ...).
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
EasyCal-Mg L. se distribuie prin fertirigaţie de la primele faze de cultivare repetând intervenţiile de 5-6 ori pe durata ciclului.
Pomicultura și fructe de pădure (viţă de vie, măr, păr, kiwi, citrice, piersica, caise, prun, cireș, fructe de pădure): prin
fertirigaţie cu doze de 10-15 lt/ha.
Culturi horticole (vânătă, ardei, căpșună, roșie, dovlecel, pepene verde): prin fertirigaţie cu doze de 1-1,5 lt/1.000 mp.
Culturi horticole cu frunze (salata, scarola, andiva, latuga, cicoare, salata vrede, chimen dulce, leuștean, conopidă): prin
fertirigaţie cu doze de 1 lt/1.000 mp.
Floricultură și culturi ornamentale: prin fertirigaţie cu doze de 1 lt/1.000 mp.
AMESTEC
Produsul poate fi folosit cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Bidon de 20 lt

www.biokimia.it

117

îngrășăminte
lichide și în
pulbere solubilă
pentru
fertirigaţie
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“Îngrășămintele pentru fertirigaţie” Biokimia, aduc terenului elementele nutritive disponibile imediat datorită formulei studiate cu diferite valori și soluţii în funcţie de specia cultivată, și de
varietăţi, de exigenţe nutriţionale ale diferitelor faze fenologice, în plus, ţin cont de caracteristicile
diferite ale terenurilor cultivate și cele climatice.
Această categorie de Îngrășăminte cuprinde materii prime selecţionate extrem de pure, foarte
solubile și sunt caracterizate de o asimilare crescută a elementelor nutritive pe care le aduc plantelor. Formulele celor „lichide” sunt stabile și eficiente, se folosesc în fertirigaţie, acolo unde este
utilizată irigarea cu picatură sau se administrează terenului cu mijloace adaptate distribuirii soluţiilor
lichide la semănat, sisteme pentru tratamente și erbicide.
Apa este mijlocul cel mai eficient de a aduce la plantă elementele nutritive, prin care, folosirea îngrăşămintelor în formulă lichidă sau pulbere solubilă în fertirigaţie ne permite de a avea
producţii crescute cu caracteristici calitative superioare, dacă sunt comparate cu, culturi tratate
doar cu îngrășăminte granulare pe teren cu produse minerale tradiţionale. Nu se poate afirma cu
siguranţă care poate fi cel mai bun mod de a îngrășa terenurile și hrăni plantele dat fiind că evenimentele particulare ar putea împiedica obţinerea scopurilor propuse.
Iată de ce soluţia cea mai bună din punct de vedere ambiental (impact minor), agronomic (productivitate și menţinerea structurii terenului) și economic, (cu un raport mai mare avantaje/costuri)
ar putea fi aceea de a crea un program complet unde sunt folosite toate categoriile de produse
fie prin aplicare foliară fie pe teren, reducând cantităţile unitare și exploatând sinergiile diferitelor
intervenţii. Recomandarea este aceea de a nu interveni cu elemente singulare separate deoarece
plantele absorb, deși în proporţii diferite ale fazelor, toate elementele în același timp. Într-adevar,
împreună cu apa, aerul, lumina, planta are nevoie de toţi nutrienţii pentru metabolismul propriu.
Sunt de preferat ternarii NPK sau binarii NP, NK, PK cu magneziu și microelemente cu adăugări de
produse pe bază de calciu deoarece au deja conţinute în proporţii corecte nutrienţii necesari. Se pot
face și amestecuri de materii prime însă în ternarii hidrosolubili componenţii sunt mai mulţi și cu
diversitatea de materie primă este posibilă obţinerea unor rezultate mai mari decât să folosim
una sau două. Împreună sunt adăugaţi coformulanţi ce leagă, protejează și transportă elementele
nutritive în plus că magneziu și microelementele la dozele de menţinere.
Liniile Îngrășămintelor NPK ternari hidrosolubili Biokimia sunt patru: Waterfert și Easyfert pentru terenuri standard, Acidfert și Challenger pentru a acidifica terenurile cu pH sub-alcalin și alcalin,
anumite valori dintre care conţin și calciu, în mod notoriu non-compatibil și de amestecat cu toate
formele fosforului.
Îngrășămintele Biokimia eliberează elementele nutritive direct în soluţia circulantă a terenului și
interacţionează cu capacitatea cationică și anionică de a o îmbogăţi. Rădăcinile plantelor scufundate
în soluţia circulantă pot absorbi nutrienţii imediat, în comparaţie cu îngrășările granulare minerale
tradiţionale care pot doar să integreze extirpările pe care le fac culturile și elementele vor fi disponibile doar după acţiunea microbiologică a microorganismelor care le vor face ajută la asimilarea
de către plante.
Acţiunea Îngrăşămintelor Biokimia este rapidă, sigură, eficientă și formulele lor sunt identificate de
un raport avantaje/costuri crescut.
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Waterfert
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
LINIA DE Fertiriganți ÎN PULBERE SOLUBILĂ
ÎNGRĂȘĂMINTE NPK CU BOR (B), CUPRU (Cu), FIER (Fe), MANGAN (Mn),
MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)

Fertilizzanti Speciali

Waterfert
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · LINIA DE Fertiriganți ÎN PULBERE SOLUBIL Ă
ÎNGRĂȘĂMINTE NPK CU BOR (B), CUPRU (Cu), FIER (Fe), MANGAN (Mn),
MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)
Waterfert
24-5-16+2MgO+m.
30-10-10+2MgO+m.
25-0-10+B
8-46-12+2MgO+m.
10-45-15+m.
10-50-10
20-20-20+m.
15-6-20+4MgO+m.
15-6-30+2MgO+m.
12-8-25+5MgO+m.
12-18-30+2MgO+m.
12-6-36+2MgO+m.
7-14-42+2MgO+m.
8-24-24+2MgO+m.
9-18-27+2MgO+m.

Azot
Tot.
24
30
25
8
10
10
20
15
15
12
12
12
7
8
9

Nitr. Amm. Ur.
4,7
4,3 15,0
2,0
1,3 26,7
6,7 18,3
8,0
2,4
7,6
1,0
9,0
5,9
4,0 10,1
3,5 11,5
8,5
3,2
3,3
7,1
4,9
7,8
2,5
1,7
10,5 1,5
5,3
1,7
2,7
5,3
4,0
5,0
-

P2O5

K2O

MgO

5
10
46
45
50
20
6
6
8
18
6
14
24
18

16
10
10
12
15
10
20
20
30
25
30
36
42
24
27

2
2
2
4
2
5
2
2
2
2
2

Microelemente
B
0,01
0,01
2,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Cu
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Fe
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Mn
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Mo
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Zn
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Cu și Fe chelati cu EDTA. Intervalul de pH care garantează o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Linia de fertiriganți ce cuprinde materii prime cu puritate ridicată și solubilitate ce garantează o asimilare totală a elementelor
nutritive. Azotul cuprins este sub forma nitrică, amoniacală și ureică.
Îngrăşămintele Waterfert pot fi distribuite și plin aplicare foliară datorită agenţilor de chelare introduși în formule.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Prin fertirigaţie în toate culturile de la reînceperea vegetativă până la recoltă, alegând valoarea potrivită pentru fazele
fenologice sau exigenţele de cultivare. De repetat de mai multe ori intervenţiile cu doze de 25-50 kg/ha.
Pe terenurile nisipoase și/sau instabile și sărace în elemente nutritive de mărit dozele și numărul de intervenţii.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Sac de 25 kg
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Challenger
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
LINIA DE Fertiriganți ÎN PULBERE SOLUBILĂ
CU REACŢIE ACIDĂ ÎN SOLUŢIE
ÎNGRĂȘĂMINTE NPK CU BOR (B), CUPRU (Cu), FIER (Fe), MANGAN (Mn),
MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)

Fertilizzanti Speciali

Challenger
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · LINIA DE Fertiriganți ÎN PULBERE SOLUBILĂ
CU REACŢIE ACIDĂ ÎN SOLUŢIE · ÎNGRĂȘĂMINTE NPK CU BOR (B), CUPRU (Cu), FIER (Fe),
MANGAN (Mn), MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)
Azot

Challenger
12-36-12+m.
12-14-27+m.
18-18-18+m.
15-10-32+m.
10-20-30+m.
8-16-24+10CaO+m.
10-20-15+8CaO+m.
10-24-16+8CaO+m.
13-8-24+8CaO+m.

Tot.

Nitr. Amm.

12
12
18
15
10
8
10
10
13

5,1
6,5
10,2
11,7
7,1
8,0
8,0
8,5
11,9

6,9
5,5
7,8
3,3
2,9
2,0
1,5
1,1

Microelemente
Ur.
-

P2O5

K2O

CaO

36
14
18
10
20
16
20
24
8

12
27
18
32
30
24
15
16
24

10
8
8
8

B
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Cu
EDTA
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Fe
EDTA
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Mn
EDTA
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Mo
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Zn
EDTA
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Intervalul de pH care garantează o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Linia de fertiriganți în pulbere solubilă cu reacţie acidă datorită prezenţei de fosfor din PeKacid, materie prima pe bază de
îngrășământ PK 0-60-20 cu reacţie acidă. Azotul cuprins este sub forma nitrică și amoniacală.
Datorită materiilor prime cuprinse îngrăşăminele Challenger sunt foarte solubile și elementele conţinute sunt asimilabile
imediat de către rădăcini. În tabelul de mai sus sunt scrise doar anumite valori însă este posibil furnizarea altora la cerinţă,
care sunt verificate și stabile din punct de vedere chimic.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Prin fertirigaţie în toate culturile de la reînceperea vegetativă până la recoltă, alegând valoarea potrivită pentru fazele
fenologice sau exigenţele de cultivare. De repetat de mai multe ori intervenţiile cu doze de 25-50 kg/ha.
Pe terenurile nisipoase și/sau instabile și sărace în elemente nutritive de mărit dozele și numărul de intervenţii.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Sac de 25 kg
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Acidfert
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
LINIA DE Fertiriganți ÎN PULBERE SOLUBILĂ CU REACŢIE ACIDĂ ÎN SOLUŢIE
ÎNGRĂȘĂMINTE NPK CU BOR (B), CUPRU (Cu), FIER (Fe), MANGAN (Mn),
MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)

Fertilizzanti Speciali

Acidfert
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · LINIA DE Fertiriganți ÎN PULBERE SOLUBILĂ
CU REACŢIE ACIDĂ ÎN SOLUŢIE · ÎNGRĂȘĂMINTE NPK CU BOR (B), CUPRU (Cu), FIER (Fe),
MANGAN (Mn), MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)
Acidfert

Azot

P2O5

K2O

MgO

44
20
20

11
20
30

2
8
CaO
8
CaO
16
CaO
8
CaO
-

11-44-11+m.
20-20-20+m.
8-20-30+2MgO+m.

Tot.
11
20
8

Nitr. Amm. Ur.
1,0
6,8
3,2
3,7
16,3
2,4
2,2
3,4

14-10-20+8CaO+m.

14

10,0

-

4,0

10

20

23-5-15+8CaO+m.

23

4,0

-

19,0

5

15

16-8-8+16CaO+m.

16

11,9

-

4,1

8

8

15-20-10+8CaO+m

15

7,5

-

7,5

20

10

3-8-42

3

-

-

3,0

8

42

Microelemente
B
0,01
0,01
0,01

Cu
0,01
0,01
0,01

Fe
0,02
0,02
0,02

Mn
0,01
0,01
0,01

Mo
0,001
0,001
0,001

Zn
0,01
0,01
0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,001

0,01

-

-

-

-

-

-

Cu, Fe, Mn și Zn chelați cu EDTA.
Intervalul de pH care garantează o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Linia de fertiriganți cu reacţie acidă ce cuprinde materii prime cu puritate crescută și solubilitate ce garantează o asimilare
totală a elementelor nutritive aduse, îmbogăţită și activată cu fosfat de uree, îngrăşământ NP 18-44 cu reacţie acidă.
Azotul cuprins este sub forma nitrică, amoniacală și ureică.
În tabelul de mai sus sunt scrise doar anumite valori însă este posibil furnizarea altora la cerinţă, care sunt verificate și
stabile din punct de vedere chimic.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Prin fertirigaţie în toate culturile de la reînceperea vegetativă până la recoltă, alegând valoarea potrivită pentru fazele
fenologice sau exigenţele de cultivare. De repetat de mai multe ori intervenţiile cu doze de 25-50 kg/ha.
Pe terenurile nisipoase și/sau instabile și sărace în elemente nutritive de mărit dozele și numărul de intervenţii.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea, mai
ales cu cei pe bază de calciu.
AMBALAJE: Sac de 25 kg
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Easyfert
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
LINIA DE Fertiriganți ÎN PULBERE SOLUBILĂ
ÎNGRĂȘĂMINTE NPK CU BOR (B), CUPRU (Cu), FIER (Fe), MANGAN (Mn),
MOLIBDEN (Mo) ȘI ZINC (Zn)
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Easyfert
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · LINIA DE Fertiriganți ÎN PULBERE SOLUBILĂ
ÎNGRĂȘĂMINTE NPK CU BOR (B), CUPRU (Cu), FIER (Fe), MANGAN (Mn), MOLIBDEN (Mo)
ȘI ZINC (Zn)
Easyfert
24-6-12+2MgO+m.
20-20-20+m.
8-24-24+2MgO+m.
9-18-27+2MgO+m.
15-5-30+2MgO+m.
15-6-30+2MgO+m.
20-5-20+m.
9-40-16+m.
8-6-42+m.
6-12-42
15-30+2MgO+m.

Azot
Tot.
24
20
8
9
15
15
20
9
8
6
15

Nitr. Amm. Ur.
1,0
4,0 19,0
1,8
4,0 14,2
1,0
7,0
1,0
5,7
2,3
4,0
3,0
8,0
1,0
2,2 11,8
1,7
7,0 11,3
9,0
5,2
2,8
4,0
2,0
14,0 1,0

P2O5

K2O

MgO

6
20
24
18
5
6
5
40
6
12
30

12
20
24
27
30
30
20
16
42
42
-

2
2
2
2
2
2

Microelemente
B
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Cu
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Fe
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Mn
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Mo
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

Zn
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Cu si Fe chelaţi cu EDTA. Intervalul de pH ce garantează o stabilitate bună a fracţiunii chelate: 3-8
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Linia de fertiriganți în pulbere solubilă cu reacţie sub-acidă datorită prezenţei de acid citric și a altor componente.
Azotul cuprins este sub forma nitrică și amoniacală și , câteodată și ureică.
Datorită materiilor prime cuprinse îngrăşămintele Easyfert sunt foarte solubile și elementele conţinute sunt asimilabile
imediat de către rădăcini.
Datorită componentelor linia are un raport calitate-preţ crescut.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Prin fertirigaţie în toate culturile de la reînceperea vegetativă până la recoltă, alegând valoarea potrivită pentru fazele
fenologice sau exigenţele de cultivare. De repetat de mai multe ori intervenţiile cu doze de 25-50 kg/ha.
Pe terenurile nisipoase și/sau instabile și sărace în elemente nutritive de mărit dozele și numărul de intervenţii.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea, mai
ales cu cei pe bază de calciu.
AMBALAJE: Sac de 25 kg
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Azotsprint
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMINTE AZOTOASE CU SULF (S11)

Fertilizzanti Speciali

Azotsprint
SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMINTE AZOTOASE CU SULF (S11)
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Azot (N) total......................................................................22 %.................27,06 %.............. 270,60
Azot (N) amoniacal...............................................................4 %...................4,92 %................ 49,20
Azot (N) ureic.....................................................................18 %.................22,14 %.............. 221,40
Anhidridă sulfurică (SO3) solubilă în apă...........................11 %.................13,53 %.............. 135,30
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH produsului: 6,5
Greutate specifică la 20° C: 1,230 kg/lt
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă obţinută prin salinizarea acidului sulfuric cu amoniac și uree lichidă în soluţie apoasă.
Înaltă puritate și solubilitate a materiilor prime conţinute. Reacţie acidă în soluţie.
Datorită materiilor prime particulare ce întră în componenţa produsului se obţin rezultate mai bune spre deosebire de
îngrăşămintele convenţionale.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: în fertirigaţie de la începutul vegetativ la faza de fruct format, distribuit de 4-5 ori, în
doze de 40 lt/ha.
Culturi horticole: în fertirigaţie pe parcursul întregului ciclu, repetând de 5-6 ori în doze de 40 lt/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: în fertirigaţie pe parcursul întregului ciclu, repetând de 2-3 ori în doze de 2,5-3
lt/1.000 mp.
Culturi extensive (cereale, sfeclă, rapiţă, ...): împreună cu erbicide, distribuit în faza de pre-semănare și perioada pregerminaţie, în doze de 100 -150 lt/ha. După încolţire, în doze de 40-60 lt/ha. Dozarea și numărul intervenţiilor poate varia în
funcţie de necesitatea culturilor.
AMESTEC
Produsul nu prezintă contraindicaţii în ceea ce privește amestecarea cu alţi formulanţi cu excepţia celor pe bază de calciu,
totuși se recomandă întotdeauna efectuarea unor mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Bidon de lt 20 · Cisternă de 1.000 lt
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Urea Solfato L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMÂNT AZOTAT N (S) 25 (18)
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Urea Solfato L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMÂNT AZOTAT N (S) 25 (18)
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Azot (N) total......................................................................25 %.................33,75 %.............. 337,50
Azot (N) ureic........................................................25 %.................33,75 %................ 33,75
Anhidridă sulfurică (SO3) solubilă în apă...........................18 %.................24,30 %................ 243,0
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH al produsului: 1,5
Greutate specifică la 20 °C: 1,35 kg/lt
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă ce derivă din reacţia dintre acid sulfuric și uree, adaptat pentru aplicare directă pe teren și pentru fertirigaţie.
Aduce azot, prin eliberare lentă, îmbunătăţind dezvoltarea vegetativă și înflorirea. Mărește calibrul fructelor.
Urea Solfato L. este dotată de o putere acidificantă mare care consimte eliberarea în teren a elementelor nutritive cuprinse
în acesta și care sunt blocaţi sub forme chimice non-asimilabile, facându-le disponibile pentru plante.
Mărește deci capacitatea de schimb cationic și fertilitatea chimică a terenurilor tratate.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: în fertirigaţie de la reînceperea vegetativă , în înflorire și pe parcursul creșterii fructelor,
a distribui de 4-5 ori cu doze de 25-50 lt/ha.
Culturi horticole: în fertirigaţie pe durata întregului ciclu de mai mute ori cu doze de 25-50 lt/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: în fertirigaţie pe durata întregului ciclu de mai mute ori cu doze de 2,5-3 lt/1.000 mp.
AMESTEC
Produsul poate fi folosit cu alţi formulaţi, excluse cele pe bază de calciu, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a
verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Bidon de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Nitro-Cal L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC
SOLUŢIE DE NITRAT DE CALCIU
PENTRU PREPARAREA DE SOLUŢII NUTRITIVE

Fertilizzanti Speciali

Nitro-Cal L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · PENTRU PREPARAREA DE SOLUŢII NUTRITIVE
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Azot (N) total.....................................................................8,5 %...................12,3 %................... 123
Azot (N) nitric.......................................................8,5 %...................12,3 %................... 123
Oxid de calciu (CaO) solubil în apă..................................17,5 %...................25,4 %................... 254
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH al produsului: 4
Greutate specifică la 20 °C: 1,450 kg/lt
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Soluţie stabilizată derivată din reacţia între acidul azotic și oxidul de calciu.
Are o reacţie acidă în soluţie și este asimilabilă imediat pe cale rădiculară.
Este indicat pentru toate culturile ca aport de azot cu efect imediat și calciu disponibil pentru plante.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: în fertirigaţie în faze de legare a fructelor și pe parcursul creșterii fructelor, a repeta de
3-4 ori cu doze de 40-50 lt/ha.
Culturi horticole: în fertirigaţie de la faza de creștere a plantei , în pre- înflorire și pe parcursul creșterii fructelor, a repeta
de 3-4 ori cu doze de 35-40 lt/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: în fertirigaţie pe durata întregului ciclu de 3-4 ori cu doze de 3-4 lt/1.000 mp.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, excluse cele pe bază de sulf și fosfor (cu excepţia celui derivat din fosfat de
uree), dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Bidon de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Rădăcsprint
ÎNGRĂȘĂMÂNT EC · SOLUȚIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE NP 8-24 CU ZINC (Zn)
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Rădăcsprint
ÎNGRĂȘĂMÂNT EC · SOLUȚIE DE ÎNGRĂȘĂMINTE NP 8-24 CU ZINC (Zn)
COMPOZIŢIE
p/p
p/v
g/lt
Azot (N) total......................................................................... 8 %.................. 11,2 %................112,0
Azot (N) nitric........................................................................ 4 %.................... 5,6 %..................56,0
Azot (N) amoniacal................................................................ 4 %.................... 5,6 %..................56,0
Anhidridă fosforică (P2O5) solubilă în apă........................... 24 %.................. 33,6 %................336,0
Zinc (Zn) solubil în apă.......................................................... 1 %.................... 1,4 %..................14,4
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH = 0,5
Greutate specifică la 20 °C: 1,40
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă bazată pe o formă aleasă de acid de fosfor.
Rădăcsprint este obținută prin reacția cu azot îmbogățit cu zinc și activat cu substanțe organice.
Aceste elemente joacă un rol în promovarea unor procese metabolice fundamentale ale plantei care necesită energie pentru
a fi activate. Ideal pentru a fi distribuite pe sol în stadii primarie, îmbunătătește germinarea semințelor și înrădăcinarea de
răsaduri transplantate.
În culturile de pomi permite o creștere vegetativă bună și pregătire optimă pentru înflorire.
Zincul este un catalizator pentru sinteza triptofanului, precursorul de aminoacizi de acid indol-acetic, o substanță naturală
de reglare a creșterii. Induce, prin urmare, o mai bună dezvoltare a lăstarilor. În culturile extensive asigură germinarea
semințelor mai bine, și o ramificație a rădăcinii plantei și creșterea producției.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Rădăcsprint poate fi distribuit la însămânțare într-un mod localizat, cu instrumente adecvate pentru distribuirea de lichide
la câțiva centimetri de sămânță, sau înainte de insămânțare în amestec cu cele mai comune ierbicide pentru combaterea
buruienilor.
În fertilizare se distribuie prin intermediul sistemelor de irigare prin picurare.
Culturilor de arbori: în fertirigație la creșterea vegetativă și în timpul înfloririi 2-3 ori, la o doză de 20-25 lt/ha.
Culturi horticole: fertilizare dupa transplant și pre-înflorire, la o doză de 20-25 lt/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: de fertilizat în primele etape de creștere și înflorire, de 2-3 ori, la o doză de 2,5 litri
la 1.000 de metri pătrați.
Culturi extensive (cereale, tutun, sfeclă de zahăr, porumb, floarea-soarelui, rapiță, ...): pentru efectul starter la însămânțare
în distribuție localizată, la o doză de 25-30 lt/ha, la pre-semănat în amestec cu erbicide înainte de răsărire, la o doză de
30-35 lt/ha.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu cele mai comune produse, dar ar trebui să se facă întotdeauna mici teste pentru a verifica
compatibilitatea.
AMBALAJE: Bidon de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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Fosfato Monoammonico NP 12/61
ÎNGRĂȘĂMÂNT EC · ÎNGRĂŞĂMÂNT NP 12-61
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Fosfato Monoammonico NP 12/61
ÎNGRĂȘĂMÂNT EC · ÎNGRĂŞĂMÂNT NP 12-61
COMPOZIŢIE
Azot (N) total.........................................................................................................................12 %
Azot (N) amoniacal..................................................................................12 %
Anhididră fosforică (P2O5) solubilă în citrat amonic neutru și în apă.....................................61 %
Anhididră fosforică (P2O5) solubilă în apă.............................................................................61 %
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Fosfatul Monoamonic NP 12/61 este un formulat pe bază de fosfat monoamonic caracterizat de o puritate elevată a
materiei prime conţinute și de solubilitatea ridicată care îl face adapt pentru folosirea în fertirigaţie în toată siguranţa.
Are un conţinut de fosfor imediat asimilabil de către plante.
Fosfatul Monoamonic NP 12/61 este fizic acid în soluţie chiar dacă nu poate fi amestecat cu produse pe bază de calciu.
Îmbunătăţește dezvoltarea radiculară, înflorirea și legarea fructelor.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Fosfatul Monoamonic NP 12/61 se folosește în fertirigaţie pe toate culturile la semănat, la transplantare și la reînceperea
vegetativă a culturilor pomicole si fructe de pădure, în pre-înflorire și pe parcursul înfloririi, cu doze de 25-50 kg/ha.
Pe terenurile nisipoase și/sau sărace în elemente nutritive, de mărit dozele și numărul intervenţiilor.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alti formulati insa se recomanda efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea, mai
ales cu cei pe baza de calciu.
AMBALAJE: Sac de 25 kg
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Kalium Plus Hi. Sol.
ÎNGRĂȘĂMÂNT EC · SULFAT DE POTASIU (S 43)
“cu conŢinut redus de clor”
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Kalium Plus Hi. Sol.
ÎNGRĂȘĂMÂNT EC · SULFAT DE POTASIU (S 43)
“cu conŢinut redus de clor”
COMPOZIŢIE
Oxid de potasiu (K2O) solubil în apă.................................................. 53 %
Anhididră sulfurică (SO3) solubilă în apă........................................... 43 %
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH dintr-o soluţie la 0,2%: 4,10
CE dintr-o soluţie la 0,2%: 3,29 mS/cm
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulaţie obţinută prin sinteza reacţiei între acidul sulfuric și clorura de potasiu cu formulaţie de potasiu cu puritate elevată
și un procentaj ridicat de potasiu. Procesul de producţie include și purificarea clorului.
Puritatea elevată și solubilitatea a Kalium Plus High Solubilitygarantează o asimilare imediată din partea rădăcinilor
plantelor. Datorită naturii sale acidificată, Kalium Plus High Solubility îmbunătăţește caracteristiciele chimice ale părţii
terenului care primește produsul prin fertirigaţie. Potasiul interacţionează imediat cu capacitatea de schimb cationic a
terenurilor sau este absorbit direct de către soluţia circulantă a terenului fiind complect solubilă.
Sulful ce contribuie poate fi absorbit de rădăcini direct de la soluţia circulantă a terenului sau integrat în teren reducând pHul și deblocând microlelementele care sunt prezente în sol,însă sub formă chimică nu sunt disponibile plantelor.
Sulful conţinut poate interacţiona cu calciul prezent în apă pentru irigaţie formând precipitate chimice care nu sunt solubile.
În acest caz folosirea acidului citric consimte “tamponarea” chimică a carbonaţilor și astfel nu vor exista probleme.
Utilizarea constantă pe parcursul ciclului culturii a Kalium Plus High Solubility consimte obţinerea unui echilibru mai bun
între faza vegetativă și cea nutritivă.
Ajută plantele să rămână mai compacte și mai productive. În unele cazuri în culturile horticole reduce excesul de vigoare
purtând planta la înflorire și la producerea fructelor, ajutând legarea fructelor.
În pomicultura și fructe de pădure, are un efect de (lux vegetativ) producţie excesivă de vegetaţie și a crengilor lemnoase care
intră în competiţie cu fructificarea.
Kalium Plus High Solubility contribuie la mărirea consistenţei ţesuturilor, îmbunătăţește înflorirea, legarea fructelor și
creșterea fructelor, aducând astfel mai multă substanţă uscată și nu apă.
Mărește greutatea specifică a fructelor și caracteristicile calitative (culoare, gust, conţinut zăhăros- gradul Brix, consistenţa și
shelf line).
Ideal pentru culturi în afara solului, fertirigaţia pe teren și, datorită gradului ridicat de puritate, poate fi folosit și prin aplicare
foliară. Constituie materia prima ideală pentru producţia de NPK hidrosolubili pentru fertirigaţie și/sau pentru aplicare
foliară.
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Kalium Plus High Solubility se folosește în fertirigaţie în toate culturile.
În pre-înflorire, pe parcursul înfloririi pentru a conţine vegetaţia în exces și pentru a menţine planta mai productivă și pe
parcursul creșterii fructelor, cu doze de 25-30 kg/ha.
La schimbarea culorii pentru a mări greutatea specifică și calitatea fructelor, cu doze de 50-75 kg/ha.
În culturile horticole cu frunze și în floricultura de intervenit de mai multe ori pe parcursul ciclului cu doze de 2,5-3
kg/1.000 mp.
Pe terenurile nisipoase și/sau sărace în elemente nutritive de ridicat dozele și numărul intervenţiilor.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi însă se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea, mai
ales cu cei pe bază de calciu.
AMBALAJE: Sac de 25 kg

www.biokimia.it

139

Fertiriganți ÎN PULBERE SOLUBILĂ
140

Urea Low Biuret N 46
ÎNGRĂȘĂMÂNT EC · UREE
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Urea Low Biuret N 46
ÎNGRĂȘĂMÂNT EC · UREE
COMPOZIŢIE
Azot total............................................................................ 46 %
Azot (N) ureic.............................................................. 46 %
“cu conŢinut redus de BIURET”
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulaţie pe bază de uree low biuret cu puritate elevată si cu mic conținut de biuret. Este complet solubilă și disponibilă
imediat pentru plante mai ales în solurile active din punct de vedere microbiologic care o transformă în azot nitric.
Urea Low Biuret N 46 poate fi folosită prin aplicare foliară în toată siguranța, evitând fenomene de fitotoxicitate cu dozajele
recomandate. Mărește calibrul fructelor și productivitatea plantelor.
Cu scopul de a obține rezultate foarte bune pe culturi, se recomandă a se folosi întotdeauna chiar și cu surse de fosfor și
potasiu, acesta din urmă fiind mai bine sub formă de sulfat (Kalium Plus Hi. Sol.).
MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Urea Low Biuret N 46 se folosește în fertirigaţie pe toate culturile repetând intervenția de mai multe ori pe parcursul
ciclului cu doze de 25-50 kg/ha. În culturile horticole cu frunze și în floricultura, de intervenit de mai multe ori pe parcursul
ciclului cu doze de 2,5-3 kg/1.000 mp. Pe terenurile nisipoase și/sau sărace de elemente nutritive se recomandă a se mări
dozele și numărul de intervenții.
Urea Low Biuret N 46 poate fi folosită și prin aplicare foliară cu doze de 200-300 gr/hl.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat și cu alți formulați însă se recomandă efectuarea de mici teste pentru a se verifica compatibilitatea.
AMBALAJE: Sac de 25 kg
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