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ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT

PROTEINE HIDROLIZATE FLUIDE ÎN SUSPENSIE

Fertilizzanti Speciali
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN 

CONFORMITATE CU REGULAMENTUL  EC 889/2008



Amino 6,5 L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT · PROTEINE HIDROLIZATE FLUIDE ÎN SUSPENSIE

COMPOZIŢIE
Azot (N) organic...................................................6,5 % p/p echivalent cu 8,1% p/v 
Azot (N) organic solubil ...................................... 6,5 %  p/p echivalent cu 8,1% p/v 
Carbon (C) organic de origine biologică .........23,5 %  p/p echivalent cu 29,4% p/v
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL EC 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 principiile 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.
Floricultura și culturi ornamentale: prin fertirigaţie pe parcursul ciclului, de 6-7 ori cu doze de 1,5-2 lt/1.000 mp.
Culturi extensive (cereale, tabac, sfeclă): 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

BioKimia International S.r.l.
Sediu Legal: Via San Carlo 12/4 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) Italy
Divizie producţie îngrășăminte speciale, logistică și administrativă:
Via degli Artigiani 130 - Zona Industriale Cà Bianca
40024 Castel San Pietro Terme (BO) Italy
E-mail: biokimia@biokimia.it - Tel. +39 051 944177 - Fax +39 051 940953 
www.biokimia.it       Biokimia International Srl RomaniaFertilizzanti Speciali

The  best solution for plant nutrition


