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ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
EXTRACT FLUID DE DROJDIE CE CONŢINE ALGE BRUNE

The  best solution for plant nutrition

CARACTERISTICI ŞI AVANTAJE
Formulă lichidă pe bază de extract fluid de drojdie ce conţine 
alge brune. Aminoacizii conţinuţi ce derivă din autoliza 
enzematică în ambient apos, sunt în formă levogiră adică mult 
mai activi decât cei derivaţi din hidroliza chimică.
Bio Project SM TOP  se distribuie prin aplicare foliară.
Bio Project SM TOP, datorită prezenţei factorului Ecklo, induce 
o multiplicare celulară superioară, îmbunătăţeşte dezvoltarea 
plantei, înflorirea, legarea fructelor şi creşterea acestora. 
Ţesuturile vegetative şi reproductive vor fi mai consistente, mai 
bogate în clorofilă cu o activitate fotosintetică exaltată.
Bio Project SM TOP incrementează producţia şi îmbunătăţeşte 
caracteristicile calitative ale producţiilor.
Datorită componentelor de origine naturală, exclusiv vegetale 
şi pe bază de alge, Bio Project SM TOP va putea fi folosit la nivel 
biologic destinat şi alimentaţiei celor care urmăresc o dietă 
vegetariană sau vegană.
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FERTIRIGAȚIE

POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN 
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL EC 889/2008



Bio Project SM top
ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC AZOTAT
EXTRACT FLUID DE DROJDIE CE CONŢINE ALGE BRUNE
COMPOZIŢIE p/p p/v gr/lt
Azot (N) organic ...................2 % ...........2,4 % ........ 24,2
Carbon (C) organic
de origine biologică ..........23 % .........27,8 % ...... 278,3
pH .....................................6,30
Substanţă organică cu greutate moleculară
nominală <50 kDa ..............30%
POATE FI UTILIZAT ÎN AGRICULTURA BIOLOGICĂ ÎN 
CONFORMITATE CU REGULAMENTUL EC 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 al unei soluţii de 0,5%: 6,30
Greutate specifică la 20°C: 1,21 kg/lt
AMINOGRAMA  (gr/100 gr 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 şi peptizi cu greutate moleculară mică 
derivaţi din hidroliză enzematică a ţesuturilor vegetale 
în formă L-levogiră, sunt mult mai activi decât cei din 
hidroliza chimică în formă D-dextrogiră. Activează 
toate procesele metabolice ale plantei, mărindu-i 
rezistenţa la stres ambientale şi la lipsuri nutriţionale.
 

MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
BIO PROJECT SM TOP se foloseșteîn aplicarea 
foliară cu instrumente idonee pentru distribuirea de soluţii 
nutritive şi/sau protective, de la primele faze în culturile 
horticole şi în cele pomicole repetând tratamentul 1-3 ori 
pe parcursul ciclului. 
Piersic, cais, prun, cireș, păr, măr, viţă de vie, citrice, 
măslin și fructe de pădure:  prin aplicare foliară la 
început de înflorire cu doze de 0,8 lt/ha, la legarea 
fructelor realizată cu doze de 1,5 lt/ha si pe parcursul 
creșterii fructului repetând intervenția de 2-3 ori cu 
doze de 0,5-0,8 lt/ha singur sau în asociere cu K Force 
cu doze de 2,5 kg/ha.
Roșie, vânătă, ardei, dovlecel, castravete, fasole verde, 
căpșună: prin aplicare foliară pe parcursul înfloririi cu 
doze de 1 lt/ha și pe parcursul creșterii fructelor repetând 
intervenția de 2 ori cu doze de 0,5-0,8 lt/ha singur sau în 
asociere cu K Force cu doze de 2,5 kg/ha.
Legume cu frunze: prin aplicare foliară pe parcursul 
întregului ciclu repetând intervenția de 2 ori cu doze de 
0,5-0,8 lt/ha. 
Floricultura, culturi ornamentale și pepinieră: prin 
aplicare foliară pe parcursul întregului ciclu repetând 
intervenția de 2 ori cu doze de 50 ml/hl/1.000 mp.
Bio Project SM TOP poate fi folosit și în fertirigaţie în 
aceleași faze cu doze de 2-2,5 lt/ha.
AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alți formulați cu excepția 
celor pe bază de cupru. Se recomandă efectuarea a mici 
teste pentru a verifica compatibilitatea.  
AMBALAJE: Flacon de 1 lt · Bidon de 5 lt
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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
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