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AMESTEC FLUID DE ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICE AZOTATE

 

Fertilizzanti Speciali
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN 

CONFORMITATE CU REGULAMENTUL  EC 889/2008



Active Global Plant
AMESTEC FLUID DE ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICE AZOTATE
COMPOZIŢIE
Azot (N) total ............................................................................................. 5,0 % p/p echivalent cu 5,7 % p/p
Azot (N) organic......................................................................................... 5,0 % p/p echivalent cu 5,7 % p/p
Carbon (C) organic de origine biologică .................................................. 23,9 % p/p echivalent cu  27,4 % p/p
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL EC 889/2008
PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH ca atare: 6,62 · Greutate specifică la 20 °C: 1,150 kg/lt
CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Active Global Plant este un bio-activator pe bază de un amestec de substanţe organice selecţionate precum epiteliu animal hidrolizat fluid, extract din 
măr bogat de acizi organici, vitamine, zahăruri ale fructelor și proteine globulare similară 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 ami-
noacizi și peptizi cu greutate moleculară mică pe care plantele le absorb mult mai bine respectiv a acelor derivaţi 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 producă. Conţine în plus fier integrat cu substanţa organică (hemoglobina) folosit imediat de plante. 
Active Global Plant are o acţiune auxino-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 caracateristici 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, prun, cireș: 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 parcur-
sul 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 fructe-
lor 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 tropicală (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 formulaţi 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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The  best solution for plant nutrition


