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BIONATURA 5-7-10 
Ingrasamant organo-mineral NPK 5-7-10 continut mic de clor 

  ACCEPTAT IN AGRICULTURA BIOLOGICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   MATERIE PRIMA  

BIONATURA 5-7-10 este produs din materii prime organice constând din asternuturi vegetale (paie de cereale) de la bovine, 

cabaline, iepuri si ferme de păsări locale non-industriale în conformitate cu Directivele CE privind bunăstarea animalelor, supus bio-

fermentarii naturale, stabilizare, igienizare si uscare naturală, amestecat cu făină de carne si oase, cu materii prime minerale 

constând din sulfat de potasiu si fosfat natural tanar.                                                                                                                                               
CARACTERISTICI SI AVANTAJE  

BIONATURA 5-7-10 este un îngrășământ mineral organic NPK cu o calitate agronomică ridicată, capabil să furnizeze în 

acelasi timp elementele principale ale fertilității culturilor.Datorită calității matricilor organice (gunoi de grajd si de pasari 

humificat) si a mineralelor naturale (sulfat de potasiu si fosfat natural tanar) utilizate, se remarcă pe piață din produsele 

cu titluri similare. Azotul (N), prezent în totalitate sub formă organică, devine disponibil treptat, nu poate fi spălat si, prin 

urmare, se caracterizează printr-un randament agronomic ridicat al unităților de fertilizare. Materia organică, în special 

cea humificată constând din acizi humici (HA) si fulvici (FA), creste eficiența elementelor fertilității, cu o referire specială 

la fosfor. Prezența neglijabilă a mesoelementelor si microelementelor completează nutriția. Interacțiunea puternică care 

se creează  între matricile organice si minerale stau la baza calității ingrasamantului BIONATURA 5-7-10 care îl fac un 

îngrăsământ organo-mineral cu eficiență ridicată a unităților de fertilizare.                                                                                             
DOMENIU DE UTILIZARE  

Caracteristicile particulare ale îngrășământului BIONATURA 5-7-10 permit o utilizare generalizată pe orice tip de sol și 

cultură, adecvată în special pentru fertilizarea de bază a culturilor erbacee și la sfârșitul iernii pentru pomi fructiferi. Se 

recomandă încorporarea, chiar și la câțiva cm adâncime.                                                                                                               
AMBALARE  

BIONATURA 5-7-10 este peletat (4 mm) pentru a facilita distribuția cu cele mai comune și răspândite 

distribuitoare de îngrășăminte centrifuge si este disponibil în următoarele pachete: saci de 25 kg pe 

paleți sau saci mari BIG BAG de 600 kg 
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