
Phytoammina Total
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT

EPITELIU ANIMAL HIDROLIZAT

SP
EC

IA
L 

PE
N

TR
U

 A
PL

IC
A

RE
 F

O
LI

A
RĂ

CONŢINE 15% AMINOACIZI LIBERI

Fertilizzanti Speciali
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN 

CONFORMITATE CU REGULAMENTUL  EC 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 ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL EC 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 măslin: 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.
Floricultura și culturi 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 folosită și în fertirigaţie cu doze de 5 kg/ha în fazele fenologice indicate mai sus.

AMESTEC
Phytoammina Total poate fi amestecată 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 distanţă de 4 zile.
Se recomandă teste pentru verificarea compatibilităţii. 

AMBALAJE: Pungă de 1 kg și de 2,5 kg · Sac de 5 kg 
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The  best solution for plant nutrition


