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CU MASINA (PENTRU NAVIGATOARELE GPS SPECIFICATI: Via Vialarga 25 - San Pietro di 
Morubio - VR)

 De la iesirea de pe autostrada A4 spre Verona Sud: intrati pe soseaua de centura in 
directia Vicenza. La iesirea Rovigo-Legnago inscrieti-va pentru S.S. 434 si continuati 
circa 25 km; 

  De pe autostrada A22: inscrieti-va pe autostrada A4 in directia Venetia si parasiti 
aceasta autostrada in dreptul iesirii Verona Sud. Ulterior, urmati acleasi indicatii de mai 
sus.  

De pe autostrada A13 iesirea Villafranca: intrati pe S.S. 434 in directia Legnago-Ve- 
rona si continuati pentru circa 48 km; iesiti la San Pietro di Morubio, urmarind 
semnele existente pentru a ajunge la sediul Fomet spa (1,5 km de la iesirea S.S. 434). 

CU  AVIONUL 

De la aeroportul Catullo di Verona-Villafranca, intrati pe soaseaua de centura sud in 
directia Vicenza. La iesirea Rovigo-Legnago inscrieti-va pentru S.S. 434 si continuati 
pe aceasta circa 25 km; iesiti la San Pietro di Morubio, urmarind semnele existente 
pentru a ajunge la sediul Fomet spa (1,5 km de la iesirea  S.S. 434)
CU TRENUL 

Plecare din statia Verona Porta Nuova (directia Rovigo) cu sosire la statia Cerea (Vr), 
Piazza Martiri della Libertà Usufruire apeland apoi la serviciul de taxi (Tel. 0442 329139 

URMARITI       / 349 4505309) pentru a sosi la sediul  Fomet spa (distanta  de 7,1 km).

    FOMET
SI PE:

  Iesiti de pe aceasta in dreptul localitatii San Pietro di Morubio, urmarind  semnele
  existente pentru a ajunge la sediul Fomet spa (1,5 km de la iesirea S.S. 434). 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

    

  

  

   

  

 

   

  

   

   

 

   

   

   

  

 

   

   

   

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                         

DUNG® 5.12+20C
 DUNG® 3.5.7s+18C
 DUNG® 8.6.6s+30C

DUNG SUPERGUANOXY® 4.15.5s+2MgO+25C
 DUNG® 3.6.12s+2MgO+10C
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 AZOMAT® 12.6.6s+22C
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                             INGRASAMINTE MINERALE 
 FERYSOL® TOP 31 54 
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SUPERGUANOXY® 4.15.5s+2MgO 

2003

CALCIORGANICO®

Este  construit  si  inaugurat  sediul 
noilor Birouri Tehnico- Comerciale 
si Administrative, cu un spatiuGama  de  produse  se 

imbogateste  cu  includerea  unor 
ingrasaminte granulate,  

Incepe  productia de 
ingrasaminte  pentru  sectorul  
semi-profesionist  si  hobby, ceea 
ce aduce colaborari cu lumea

  umectat  (fier-complex), denumit ECOFERRO
             250® si  care  va  revolutiona  piata  de
              ingrasaminte  organice  datorita  corectarii  si
                prevenirii  clorozei  si  a  aportului  de  substante 
                nutritive in sol. 

  FOMET obtine Certificarea de 
Mediu 14000.

 
              
 
  
 
 

   

demonstreaza  in  mod  cert  angajamentul  
companiei spre transformarea propriei structuri 
si  a  procesului  de  productie  din  ce  in  ce  mai  
compatibil  cu  solul  si  mediul  inconjurator.  Se 
elaboreaza  pentru  prima  data  un  nou  corector 
pe baza de calciu denumit 

Fabrica  este  extinsa:  se  ajunge  la  30.000m2  de  structuri 
acoperite  cu  achizionarea  simultana  a  unei  zone  de 
constructie,  iar  suprafata  totala  ajunge  la  72.000m2.  Se 
ajunge la un numar de 150 de ferme zootehnice agreate de 

catre  Fomet  ce  produc  o  cantitate  de  180  tone  de  dejectii  /  gunoi  de  grajd 
colectate zilnic.

    

ambalare  în  saci  cu  o  crestere  de  30%  a 
capacitatii  de  productie.  Incepe  productia 

produsului inovator RICINITO®

Este  extins  departamentul  de 
productie prin instalarea unor noi 
instalatii de peletizat si de  

organo-minerale,  care  sa  completeze  gama 
nutritionala cu peleti: acestia vor fi denumiti 

amplu  de  parcare  pentru  vizitatori  si 
autovehicule.  Se  elaboreaza  formula  noului 
ingrasamant organo-mineral peletat 

    
Incepe  elaborarea  formulelor 
de  ingrasaminte  organice 
lichide, care contin aminoacizi 

utilizare  în  fertirigare.  Se  elaboreaza 
formula ingrasamantului organic azotat 

2002
  

vanzarilor  cu  amanuntul.  Este  produs pentru  
prima  data  in  Italia  un  ingrasamant  obtinut  
din  combinatia  sulfat  feros  si  gunoi  de  grajd 

     Este un moment important, pentru ca     

          

 gunoi de grajd humificat in forma de peleti, care 
 faciliteaza distributia mecanica pe camp. Primul 
  produs obtinut astfel este denumit HUMUS VITA
                  STALLATICO SUPER PELLETTATO® 

Sunt  instalate  primele  masini  de 
peletizat;  incepe  astfel  productia  de 
ingrasamant organic provenit din 

 Incepe productia de Ingrasaminte  
             

  5.12 (insamantare cereale),
  DUNG® 3.6.12s+2MgO (vita de vie si fructe), AZOMAT® 

5.10.15s+2MgO (fructe si legume)

organica a gunoiului de grajd humificat si materii prime
 minerale  (sulf,  sulfati  de  fier,  sulfat  de  magneziu, 
sulfat de potasiu, fosfati si alte cateva elemente). Apar 
astfel produsele DUNG® 

  Este demarata in localitatea Roverchiara (VR), prima 
productie de ingrasaminte Organice, cu un amestec exclusiv 
pe baza de gunoi de grajd humificat, sub forma de pulberi; 
acestea vor fi utilizate cu succes in curand in agricultura

in domeniul hobby si al valorificarii compostului. Pentru prima data in 
 Italia, este folosit termenul de BIOLOGIC ACTIV cu referire la 

caracteristicile unui îngrasamant organic. Primul ingrasamant organic 
produs din amestec de gunoi de grajd humificat va fi numit HUMUS VITA 
STALLATICO®

Compania se muta la S. Pietro di Morubio
     (VR), utilizand o suprafata totala de 

 Ambalajele produselor descriu toate componentele formulei si o 
analiza chimica completa a produsului: 
este prima data cand aceasta procedura se aplica în  Italia unui 
fertilizator organic.                         

35.000m2 din care 10.000m2 sunt dedicati 
procesului de prelucrare în mediul acoperit.

dubleaza si ajunge la 20.000m2. 
Se realizeaza  formula unui nou 
ingrasamant 

 
  

organic  gunoi  de  pasare  exclusiv  de 
provenienta (pui, curcani, bibilici). Aceasta
va fi numit  

 Fabrica de productie  
este echipata cu un sistem
de indepartare a noxelor si
 mirosurilor unic in Italia ca
 destinatie si utilizare.

Organo-Minerale granulate, printr-o 
combinatie speciala intre matricea          azotate AZOCOR® 

Se ajunge la un numar de 100 de ferme 
zootehnice de crestere a animalelor 
agreate de catre Fomet ce produc o 
cantitate de circa 100 tone de dejectii / 
gunoi de grajd colectate zilnic. Se 
elaboreaza formula produselor organice
  6 si      AZOCOR® 8

Zona acoperita de fabrica 
dedicata productiei este 
extinsa la 25.500 m2

POLLINA  SEMIUMIFICATA   
PELLETTATA® datorita  unui  timp  de 
humificare mai scurt, ce presupune prevenirea 
pierderilor  semnificative  de  azot  organic  in 
faza amoniac. Acest tip de proces este numit 
SEMIHUMIFIERE

cu actiune nutritiva si biostimulatoare ;  
reprezinta  un  pas  important pentru Fomet ce 
patrunde pe piata produselor Speciale  (foliare
si  fertirigare).  Noile  linii  de produse lichide 
sunt  denumite  VIGORAMIN®  pentru
intrebuintare foliara, AMINOSPRINT®    cu 
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Este anul startului unor investiţii importante care vor conduce la o şi

COMPANIA

inregistreaza o cerere pe piata din  ce  in  ce  
mai  mare  din  partea  culturilor extensive si 
horticole in camp liber

Acord de  parteneriat/depozitare  
cu  compania multinationala� 
K+S®, cel mai mare producator

din  Europa  de  îngrasaminte  din  potasiu  si 
magneziu.  Este construit un nou perimetru de
depozitare al materiilor prime si al produselor
finite de 5000m2. Suprafata acoperita ajunge
la  35.000m2. Se încearca în urmatorii  cinci 
ani  o  crestere  a  pietei  externe  în  Europa  de 
Est si Africa de Nord

 FOMET sarbatoreste
patruzeci de ani de la 
infiintarea societatii.

S-a  activat  o  linie  de  
productie-ambalaje  "pachete 
mici" pentru sectorul hobby. 

gradina, distributie. Activitatea se desfasoara 
predominant pentru exportul marcii catre 
“parti-terte” 

 Se instaleaza  o  noua  fabrica  de
                                           ambalaj in saci mari (big-bags) 
                                           de 500 kg, timp in care se

06

2004

Se aduc imbunatatiri metodologiei de prelucrare a gunoiului de grajd
in baza Regulamentului CE 1069/09: este astfel obtinuta Autorizarea 
Regionala  pe baza amintitului Regulament iar Fomet este 
recunoscuta ca Instalaţie Tehnică adecvata tratamentului  

substantelor  de  origine  animala.  Initierea  infiintarii  unui  nou  laborator  
intern de analiza si experimentare.

mai mare Dezvoltare a proiectelor companiei pe termen mediu:  au

 intotdeauna  foarte  transparent  si  sa  nu  retina  umezeala  sau  ploaia  (aceasta  metoda  se
 numeste strech-hood iar Fomet este una dintre putinele companii din Italia care o utilizează in
 industria  îngrasamintelor).  Astfel  s-a  ivit  ocazia  restyling-ului  graficii  tuturor  ambalajelor
 produselor  din  catalog.  Se  elaborează  formula  noului  produs  SANOSOIL®  care,  în  afară  de 
faptul ca  este  un  ingrasamant  organic,  genereaza  o  actiune  de  „izolare-respingere“  ce  
priveste posibilele patologii radicale (paraziti fungici, nematozi) 

 fost instalate o noua masina automata de ambalare in sac tubular si un
2011 2012 nou sistem de protectie exclusiv  de ploaie si vant a peletilor:
 se renunta la dubla infasurare  si  se  trece  la  un  singur  strat  care  face  nailonul  să  fie

Noua instalatie de  epurare a apelor uzate.  Se ajunge  la  numarul  de  200 de 
 ferme zootehnice agreate de către Fomet ce produc o cantitate de 200 tone de 
 dejectii/gunoi de grajd colectate zilnic.
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Metode utilizate şi astăzi:

• elaborarea ulterioară a formulelor produselor
 fertilizatoare pentru a satisface cele mai 
diverse și exigente necesităţi pe terenul de 
cultivare.

 
 

 
  

 

Utilizarea optimă a acestor formule permite 
urmărirea: 

.

MISIUNE

F O M E T  s p a  produce si 
comercializeaza Ingrasaminte Organice si 
Speciale începând din 1973, desi primele teste 
experimentale ale fabricii au început în 1969.

Încă de la inceput s-a dorit aplicarea la scară 
industrială a metodelor și sistemelor de lucru 
naturale.

 efect pozitiv extins asupra fertilităţii solului. 

•  maturarea  prin  procesul  monitorizat  de   
uscare-concentrare-humificare  de  mai  
multe  luni  în ambiente complet acoperite și 
închise

•  retragerea  controlată  a  substanţelor 
organice a gunoiului de grajd selectat

Această  formulă,  urmărită  în  permanenţă  și 
perfecţionată  de-a  lungul  timpului,  a  permis 
obţinerea unor îngrăşăminte ce aduc nu numai 
pur  și  simplu  un  aport  de  unităţi  nutriționale 
(acesta  fiind  un  aspect  fundamental  pentru  o 
creştere regulată și producţie vegetală), ci şi un

 •  eliberarii gradate a nutrienților 
  • posibilitatii unei fertilizari chiar si în 
 perioadele de toamna, fara pierderi de 
 substanţe nutritive 
 • unei actiuni de ameliorare a fertilitatii naturale
                                                                                                          a solului si a calitătii ambientale a interventiei;
 aspecte referitoare la acestea din urmă sunt 
 din ce în ce mai mult în centrul atenţiei întregii
                                                                                                          legislaţii europene. 

declinul  productiv  tot  mai  mare  al  terenurilor 
agricole, degradarea lor progresivă și  dificultăţile
 la prelucrare. 
Toata gama de produse include posibilitatea de a
 alege  cât  mai  ştiinţific  între  Îngrășămintele 
Organice,  Organo-Minerale,  de  Corecţie,  atât 
pentru  agricultura  convenţională,  cât  şi  pentru 
cea  biologică  şi  integrată.  De  asemenea,  se 
poate  opta  pentru  o  alegere  între  produse  sub 
formă de pulberi şi aşchii, peleţi, granule, lichide. 

Prin urmare, unul dintre obiectivele FOMET spa
este  acela  de  a  crea  produse  care  confera 
solului  si  activitate  biologica  si  componente 
humice pentru a contracara. 

 FOMET  spa a  dobândit  de-a  lungul  anilor  o 
solidă  experienţă  tehnică  de  susţinere  la 
utilizarea  în  câmp  a  propriilor  îngrăşăminte; 
organizează mitinguri și demonstraţii cu caracter 
informativ,  tururi  ghidate  ale  fabricii  proprii.            
Colaborează  cu  Universităţi  și  Institute  de 
Cercetare  și  Experimentare  în  vederea 
dezvoltării  produselor  sale.  Se  implică  în 
activitatea  formativă  și  păstrează  un  contact  viu 
cu şcolile şi grupurile de tehnicieni
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 1 FABRICA DE PRODUCTIE
  Fabrica ocupa o suprafaţă de 72.000 m2

 
 

 
 

 
 

2 SISTEM DE TRANSFORMARE 

 

 

 

  

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Sediu birouri comerciale - administrative

 
  

  

  
 

 
  

  

  
 

  
 

 
  

  

               

 
  

 

  
           

     

  
 

 
  

 

 
   

 

                                                                                                         
 

 
  

 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

3 PROCESUL DE PRODUCTIE 

    Depozit 1      Depozit 3    

  
   

 prelata separatoare

                             flux de absorbtie   

 prelata separatoare

 produs potrivit 
pentru amestec

zona de 
descarcare a 
gunoiului de 

grajd proaspat

intoarceri (130 zile)

                Lungime (m)                                             150                     125 

   Latime (m)                                                  20                       20     

Inaltime medie movile (m)                  4                         5
Durata medie prima faza de                   130          130
transformare (zile)

zona de 
recoltare a 
gunoiului 
transpormat

 
 zona de 

formare si 
acumulare 

pentru perioada

intoarceri ( 130 zile)    

,  (vezi  foto  pag.  5) în interiorul careia sunt situate: patru cladiri 
utilizate pentru productie (tratament a gunoiului de grajd, depozitarea de materii prime, produse semi-finite si finite);
o structura utilizata pentru birourile administrative; un sector dotat cu o sala de reuniuni publice, birouri tehnice si  
laborator de analize. Pentru productie, compania absoarbe 30.000 t/an de gunoi de grajd (de  provenienta bovină,  
avicola,  ecvina) si 40.000  t/an provenite din  alte materii (ca de ex. sulfat de fier, uree, sulf, fosfati, potasiu etc.), 
ulterior amestecate cu dejectiile de animale prelucrate sau in proces de transformare.

 succesiva de 
maturare-humi-

ficare 

(•)

(•)

Tratamentul gunoiului de grajd are loc în interiorul  a doua  
sectoare  închise  si  plasate  în  depresiune (indicate  cu  
numerele  1 si 3  în  plan). În  fiecare sector zona  de descar- 
care a gunoiului de grajd proaspat este delimitata, izolata�de
 restul halei si de zona de descărcare a  gunoiului de grajd
 transformat.

                                      
 

 Procesul de tratare se bazeaza pe o gestiune “in flux
 continuu” a ingrasamintelor, in conformitate cu desen. 
Materialul este depozitat de catre vehiculele utilizate pentru 
transport  in  zona  de  descarcare  (•)  a  gunoiului  de  grajd 
proaspat, izolata de restul halei prin intermediul unei prelate 
ridicare/coborare, care, in timpul fazei de descarcare,  ramane
 coborata  si  se  ridica  numai  in  timpul operatiunilor  de 
intoarcere. Un operator, folosind un incarcator  frontal  asigura
 comasarea diferitelor sarcini acumulate prin amestecarea 
materialului cu cel deja prezent in zona de incarcare, in 
scopul de a omogeniza si pentru a optimiza utilizarea spatiului

 disponibil.

La sfarsitul acestei etape 1° dupa ce au trecut 130 zile; gunoiul 
de grajd prelucrat   este   supus   (•)   la   o   perioada  
ulterioara   de   circa   3-4   luni   de   maturare-humificare, 
pentru a-l face adecvat la elaborarea amestecurilor.



SISTEMUL DE PRODUCTIE
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5 PARAMETRI
MICROBIOLOGICI

       

       

   

 

Salmonella (p/a 25 g) absente   absente   absente    absente   absente 

  Prelevarea de esantioane pentru analize microbiologice

  
         

        
      

       
       

        
 

4 CONTROLUL  
 TEMPERATURILOR 

•  concentratia de Salmonella,

Reg. 1069/09, prevede ca:
•  anume concentratia de E. Co li din esantioanele
prelevate  la  sfarsitul  procesului  de  tratare 
trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 
<10  fiecare  UFC/g  (unitate  formatoare  de 
colonie  pe g de substanta propriu-zisa). In 
cazul  de  fata  a  fost  evaluata  concentratia  de 
micro-organisme in  trei  etape  diferite ale 
procesului.

 Dupa  cum  se  poate  observa  din  datele 
prezentate  în  tabel, concentratia  de  E. Coli  
evolueaza de la  valori  mai  ridicate  în  cazul  
gunoiului  de  grajd proaspat  la  valori  sub   
limita  de  detectie  in  cazul  materialului  aflat
deja  la  jumatatea procesului de  tratare.

        In scopul de a monitoriza temperatura la care a 
       ajuns gunoiului de grajd supus unui tratament de 
     fermentaţie naturala, sunt pozitionate de-a lungul 
      gramezii unele sonde care detecteaza in mod 
     continuu acest parametru. Datele sunt transmise 
       unui server central si stocate în suport electronic
     si tiparit. 

 in  cazul probelor
prelevate  în  timpul  sau  la  sfarsitul 
depozitarii,  trebuie  sa indeplineasca  urmatoarele
cerinte:  absent  în  25  g  de  substanta 
propriu-zisa. Chiar  si  în  acest  caz,  
concentratiile sunt conforme cu regulamentul.

      E. Coli (UFC/g) <10 <10 <10 <10 <10 

Sonde care detecteaza temperatura movilelor

In imaginea de mai jos este prezentat exemplul 
unui grafic al temperaturii pe parcursul unui ciclu 
de  productie.  Temperaturile  arata  o  tendinta 
ascendenta,  trecand peste cele 70 ° C timp de 
cel  putin  o  ora  (in  conformitate  cu  Reg.  
1069/09), atat înainte de intoarcere, cat si dupa
aceasta operatiune

                          Inceput            E. Coli (UFC/g)         310.000     53.000      96.000       90.000        6.400                 

Jumatate         E. Coli (UFC/g)            <10            <10           <10            <10           <10 

Sfarsi t

Odată ajunsă la maturitatea exactă a produsului se continuă cu operaţia de cernere, eventuală
 amestecare cu orice altă materie primă, peletizare, ambalare.
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• analiza materiilor prime la receptie 

• analize privitoare la controlul de mediu al
  Companiei 

  noi formule

 FOMET spa  în ultimii ani, utilizeaza un 
Laborator  intern  de  analize  chimice  în 
scopul  monitorizarii  continue  a 
departamentul  de  productie  a 
îngrasamintelor reusind sa garanteze un 
rezultat al testelor intr-un timp rapid.

  - solubilitatea si friabilitate produselor finite
  - compatibilitatea materiilor prime în diferite

Mai  jos  sunt  prezentate  principalele 
functii operationale în prezent:

  substraturi fertilizate cu produse FOMET spa
                                                          -verificarea posibilitatii de creare a unor

 • analiza produselor finite pentru a verifica 
  conformitatea  titulaturii  declarata  pe   
  eticheta 

 • activitate de cercetare finalizata cu un
  studiu aferent si imbunatatirea eficacitatii 
  ingrasamintelor pe diferite soluri si culturi:
 

                                                          tipuri de amestecare 
                                                                                 - testarea stabilitatii produselor in ambient

  inchis sau in conditii fortate
                                                                            - esantioane cu potenţial  de germinare in



LABORATOR

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

În continuare, se efectueaza continuu un 
flux de analize (toate rezultatele analitice 
sunt raportate intr-un certificat de analiza 
interior) aplicate asupra a cel putin 120 de 
esantioane pe luna:
• Azot (N) total, amoniacal, organic 

• Fosfor (P2O5) total, solubil in apa, 
 solubil in apa si citrat 

• Potasiu (K2O) solubil in apa 

• Carbon (C) organic 

• Umiditate
• pH 

• Salinitate/Conductivitate 

• Cenusi 

• Verificare capacitate de umectare a  
 matricelor 

• Verificare timpi de dezagregare a 
 produselor finite

 
In  2013  a  fost  achizionat  un  Distilator 
automat  Kjeldahl  pentru  determinarea  
diferitelor forme de azot. 

In  plus  Unitatea  Laborator  a  initiat 
proiecte  de  colaborare  cu  diferite 
universitati  si  organizatii  private  de 
cercetare  agricola,  pentru a aprofunda 
studiul actiunii ingrasamintelor organice 
asupra sistemului sol-planta.

 FOMET  spa  este  decisa  sa  continue 
investiţiile  în  această  privinta,  avand  in 
vedere  ca  Laboratorul  intern  a  avut  o 
contributie  semnificativa  la  imbunatatirea 
monitorizarii materiilor prime la intrare si a 
produselor finite la ieşire.  
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de grajd si gainat de pasare) ce a suferit un proces de Fermentare/Humificare timp de 9 luni 

• Este unul din produsele cele mai complexe prezent in acest moment pe piata, in care se combina un aport 

 

cu risc de compactare 
 

cm 18/20

max
cm 15

min
cm 10activitatea sa microbiologica in sol. max min 

 cm 15 cm 2

HUMUS VITA®

STALLATICO SUPER

     
  

 
Gunoi de Grajd
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 • Cele mai bune rezultate sunt obtinute prin imprastierea ingrasamantului inainte de 
pregatirea finala a terenului si incorporarea acestuia in teren in faza premergatoare 
semanatului sau plantatului ; mai exact trebuie imprastiat pe teren si incorporat la  
adancime minima de 2 cm si maxima de 15 cm ; se poate utiliza la fel si la  

  max min
cm 2plantatiile pomicole, cu incorporare la 10/15 cm adancime si la o distanta de 

18/20 cm lateral de randul de pomi fructiferi

  • Nu a suferit niciun proces artificial de uscare (prin utilizarea cuptoarelor sau a aerului cald), prin aceste 
procese artificiale de uscare se distruge "materia vie" (flora microbiologica) din compozitia ingrasamantului, 
"materie vie" ce are un rol esential in fertilizarea solului. 

mare de nutrienti si o parte considerabila pentru imbunatatirea generala a structurii si fertilitatii solului 
• Datorita procesului de humificare are un proces redus de celuloza si lignina, deja transformate direct in humus  

HUMUS VITA® / Caracteristici:
             • Stare fizica: PUDRA FINA OMOGENA obtinuta dupa cernere printr-o sita de 4-5 mm 

 • Humus gata de utilizat, derivat exclusiv din amestecarea si humificarea gunoiului de grajd selectionat (gunoi 

Amestec organic de gunoi de grajd selectat 100% humificat
(gunoi de grajd si gainat de pasare)

AMBALAJE        SACI 25 kg pe palet de 1.125 kg 

 • Pentru fertilizarea zonelor verzi dintre randurile de pomi fructiferi din livezi    
(gazon spontan sau reinsamantare pe rand) produsul trebuie imprastiat uniform 
la  suprafata  ;  cosirea  ierbii  dupa  imprastiere  poate  fi  utila,  in  scopul  de  a 
accelera descompunerea produsului 

 • Poate fi distribuit deasemenea pe terenurile ramase cu resturi vegetale dupa 
recoltarea culturilor (paie, coceni de porumb) inainte ca acestea sa fie ingropate 
prin aratura sau discuire, in scopul de a facilita descompunerea si a favoriza 

 9 LUNI

      MATURAT
 DISPONIBILE SACI MARI 500 kg 

  VRAC

 100% 
  

 
recomandat pe terenurile cu porozitate accentuata (nisipoasa) sau grele (argiloase)
                            

 HUMUS VITA® / Ca nutrient:
 • Produsul, a carei utilizare este indicata pentru toate culturile; in special este 



.- "*,,,:,~'J'F'.;, J,

"l

_."'_" ... ,~~

j_Jo,";~~

 Substanta organica humificata                             38-45% 

 pH (indicativ)  6-7 

fosfati si compusi organici ai fosforului)
3-4%

Oxid de Potasiu (K2O) total    3-4% 

Carbon (C) organic de origine biologica   22-26% 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Acizi fulvici 9% 

Acizi humici                                                  10% 

Anhidrida Sulfurica (SO3)                                          1% 

Raport C/N   7,3 

Grad de humificare (DH)   48% 

Rata de humificare (HR)   28% 

Microelemente:
Mangan (Mn)    350 mg/kg 

Bor (B)  25 mg/kg 

Cobalt (Co)  10 mg/kg 

Zinc (Zn)  280 mg/kg 

Molibden (Mo)  50 mg/kg 

Magneziu (MgO) 1% 

Microorganisme (calculate pe UFC/GR.):
Continut de bacterii aerobe totale                   2.164.000.000 

Continut de bacterii anaerobe totale                 1.715.000.000 

Bacterii Amonificante                                        30-40x105 

Escherichia Coli ᐸ 10 UFC/gr 

Salmonela spp                                                absente 

Proteina bruta  19-25% 

Lipide brute                                                     2-3% 

Fibra bruta  8-12% 

Fosfataza alcalina                              40.000-60.000 UF/GMS 

Capacitate de schimb cationic 30-50 meq/100 gr. 

Greutate specifica:   0,6-0,7 

   

  

  

GRAU  ORZ  OREZ kg/ha 

 1.000 

 1.500 

 1.200 
 1.500 

 1.800 
 2.000 

 100-300 
 kg/1.000 m2 

 0,5-4,0 

 0,5-3,0 

  
  0,250 
 kg/m2 

    

  

 1.500 
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Culturile prezentate sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Humus Vita®

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS: 
DOZELE CORECTE SI CULTURI 

RECOMANDATE 

PORUMB          SFECLA          TUTUN 

CULTURI HORTICOLE IN CAMP DESCHIS

CULTURI HORTICOLE IN SPATII PROTEJATE

PLANTATII POMICOLE CITRICE       PLANTATII MASLINI 

PELUZE DE GAZON/PARCURI

 kg/planta 

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional.   
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

kg/planta 
 Bacterii Cellulosolitici aerobe 20-25x104 

 Bacterii Schizomiceti aerobe 100-150x107 

 Bacterii Schizomiceti anaerobe 100-150x107 

 Bacterii denitrificante 15-20x105 



A se păstra în
  loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

CULTURI FLORICOLE IN CAMP DESCHIS SI SPATII PROTEJATE

 Umiditate indicativa                                            16-18% 

VITA-DE-VIE 

 Pregatirea compostului: 4-6 kg de Humus Vita® Stallatico Super pe m3 de sol afanat, turba sau pamant deja
 predeterminat, dar nu fertilizat (intregul poate contine de asemenea un material inert care ofera porozitate). 

  Azot (N) organic total    3-4%

Anhidrida fosforica (P2O5) totala (din 

              Stallatico Super isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii avand acelasi mod de utilizare. 

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale 
fiecarei zone in parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, 
poate fi introdus in cadrul unui plan de fertilizare.

Fertilizarea de baza pentru imbogatirea solului :
0,250 kg pe m2 echivalent a 2500 kg/ha. Fertilizarea miristilor, terenurilor cu paie sau cu alte resturi de la 
culturi (pentru recuperarea nutrientilor si trasformarea in humus) 1000 - 1200 kg/ha. 
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humus 

 FERTILDUNG® / ca nutrient:

 
 
   
   max min 
 cm 15 cm 2

FERTILDUNG® 

GUNOI DE GRAJD COMPLET HUMIFICAT PELETIZAT

     
 

 

  

 

 100% 
Gunoi de Grajd

  

 
 

         

                    

             

 
 
  

AMBALAJE SACI  25 kg pe palet de 1.500 kg 

FERTILDUNG® / Carateristici:
                     • Stare fizica: peleti omogeni de forma cilindrica, cu diametru mediu de 3-4 mm si o lungime medie de 5-7 mm 

 

  • Cele mai bune rezultate sunt obtinute prin imprastierea ingrasamantului inainte de                  

  • Este unul din produsele cele mai complexe prezent in acest moment pe piata, in care se combina un 

  • Humus gata de utilizat, derivat exclusiv din amestecarea si humificarea gunoiului de grajd selectat
 (gunoi de grajd de bovine si gainat de pasare) ce a suferit un proces de Fermentare/Humificare timp de 9 luni 

max 
15 cm

min 
2 cm

 Amestec organic de gunoi de grajd selectat 100% humificat 
 (gunoi de bovine si gainat de pasare)

  aport mare de nutrienti si o parte considerabila pentru imbunatatirea generala a structurii si fertilitatii solului
                                    • Datorita procesului de humificare are un procent redus de celuloza si lignina, deja transformate direct in 

  • Nu a suferit niciun proces artificial de uscare (prin utilizarea cuptoarelor sau a aerului cald), prin aceste   
  procese artificiale de uscare se distruge "materia vie" (flora microbiologica) din compozitia ingrasamantului, 
  "materie vie" ce are un rol esential in fertilizarea solului. 

  • Produsul, a carui utilizare este indicata pentru toate culturile, in special este
  recomandat pe terenurile cu porozitate accentuata (nisipoase) sau grele (argiloase)                         
  cu risc de compactare 

  pregatirea finala a terenului  si incorporarea acestuia in teren in faza premergatoare
      semanatului sau plantatului; mai exact trebuie imprastiat pe teren si incorporat la o
                                        adancime minima de 2 cm si maxima de 15 cm; se poate utiliza la fel si la                            

 plantatiile pomicole, cu incorporare la 10/15 cm adancime si la o distanta de                           
 18/20 cm lateral de randul de pomi fructiferi ...,

 • Pentru fertilizarea zonelor verzi dintre randurile de pomi fructiferi din livezi      
      (gazon spontan sau reinsamantare pe rand) produsul trebuie imprastiat uniform 
      la suprafata; cosirea ierbii dupa imprastiere poate fi utila, in scopul de a       
      accelera descompunerea produsului.  .

 • Poate  fi  deasemenea  distribuit  pe  terenurile  ramase  cu  resturi  vegetale  dupa  
      recoltarea  culturilor  (paie,  coceni  de  porumb) inainte ca acestea sa fie ingropate 
      prin aratura sau discuire, in scopul de a facilita descompunerea produsului si a    
      favoriza activitatea sa microbiologica in sol. 

 MATURAT
        9 LUNI VRAC 

 DISPONIBILE  SACI MARI 500 kg  

14 >                                         INGRASAMINTE ORGANICE HUMIFICATE
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 Umiditate indicativa                                           16-18% 

3-4%

1.000
1.500

1.200
1.500

0,250
kg/m2

1.500
2.000

1.800
2.000

100-300
kg/1.000 m2

DOZELE CORECTE SI CULTURI 
RECOMANDATECONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS: 

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

GRAU  ORZ OREZ kg/ha

PORUMB       SFECLA       TUTUN 

CULTURI HORTICOLE IN CAMP DESCHIS

CULTURI HORTICOLE IN SPATII PROTEJATE

PLANTATII POMICOLE CITRICE  PLANTATII MASLINI

VITA-DE-VIE

CULTURI FLORICOLE IN CAMP DESCHIS SI SPATII PROTEJATE

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Fertildung® isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

  pH (indicativ) 6-7 

  Azot (N) organic total 3-4%
Anhidrida fosforica (P2O5) totala (din fosfati 
si compusi organici ai fosforului)
Oxid de Potasiu (K2O) total 3-4%
Carbon (C) organic de origine biologica 22-26%
Acizi fulvici 9%
Acizi humici 10%
Anhidrida Sulfurica (SO3) 1%
Raport C/N 7,3
Grad de humificare (DH) 48%
Rata de humificare (HR) 28%
Microelemente:
Mangan (Mn) 350 mg/kg
Bor (B) 25 mg/kg
Cobalt (Co) 10 mg/kg
Zinc (Zn) 280 mg/kg
Molibden (Mo) 50 mg/kg
Magneziu (MgO) 1%
Microorganisme (calculate pe UFC/GR.):
Continut de bacterii aerobe totale 2.164.000.000
Continut de bacterii anaerobe totale 1.715.000.000
Bacterii amonificante 30-40x105

Bacterii Cellulosolitici aerobe 20-25x104

Bacterii Schizomiceti aerobe 100-150x107

Bacterii Schizomiceti anaerobe 100-150x107

0,5-3,0
kg/planta

0,5-4,0
kg/planta

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Bacterii denitrificante 15-20x105



A se păstra în
  loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

PELUZE DE GAZON/PARCURI

  Substanta organica humificata 38-45% 

Escherichia Coli ᐸ 10 UFC/gr
Salmonela  spp                                               absente
Proteina bruta                                               19-25%
Lipide brute                                                    2-3%
Fibra bruta                                                   8-12%
Fosfataza alcalina                             40.000-60.000 UF/GMS
Capacitate de schimb cationic                     30-50 meq/100 gr.
Greutate specifica:                                                                   0,6-0,7 kg/lt

Pregatirea compostului: 4-6 kg de Fertildung® pe m3 de sol afanat, turba sau pamant deja 
predeterminat, dar nu fertilizat (intregul poate contine de asemenea un material inert care ofera porozitate).

Fertilizarea de baza pentru imbogatirea solului:
0,250 kg pe m2 echivalent la 2.500 kg/ha.
Fertilizarea miristilor, terenurilor cu paie sau cu alte resturi de la culturi  (pentru recuperarea  nutrientilor si
transformarea  in  humus) 1.000 - 1.200 per kg/ha.
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FERTILPOLLINA®

  

  

       100% 
Gunoi de Grajd

16 >                                             INGRASAMINTE ORGANICE HUMIFICATE

Amestec organic din mix humificat de gunoi de 
pasare selectat (gainat de pasare)

• Pentru fertilizarea zonelor verzi dintre randurile de pomi fructiferi din livezi   (gazon  
spontan  sau  reinsamantare  pe  rand)  produsul  trebuie  imprastiat  uniform la 
suprafata;  cosirea  ierbii  dupa  imprastiere  poate  fi  utila,  in  scopul  de  a  accelera 
descompunerea produsului

recomandat pe terenurile cu porozitate accentuata (nisipoase) sau grele (argiloase) 
cu risc de compactare 

FERTILPOLLINA® / Caracteristici:
• Stare 

     
MATURAT 

    9 LUNI

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

fizica: 

Datorita procesului de humificare are un procent redus de celuloza si lignina, deja transformate direct in humus

• FERTILPOLLINA®,  datorita procesului  de fermentare unic,  nu contine reziduuri de antibiotice care pot fi  nocive pentru 
sol si cultura.

 recoltarea culturilor (paie, coceni de porumb)  inainte  ca  acestea  sa  fie ingropate
 prin  aratura  sau  discuire,  in  scopul  de  a  facilita  descompunerea  produsului  si   
 a favoriza activitatea sa microbiologica in sol.

• Cele  mai  bune  rezultate  sunt  obtinute  prin  imprastierea  ingrasamantului  inainte  de
pregatirea  finala  a terenului  si  incorporarea  acestuia  in  teren  in  faza  premergatoare  
semanatului  sau plantatului;  mai  exact  trebuie  imprastiat  pe teren si incorporat la o 
adancime minima de 2 cm si  maxima de 15 cm; se poate utiliza la fel  si  la plantatiile 
pomicole, cu incorporare la 10/15 cm adancime si la o distanta de  18/20 cm lateral de 
randul de pomi fructiferi

FERTILPOLLINA® / Ca nutrient:
• Produsul, a carui utilizare este indicata pentru toate culturile, in special este 

• Poate  fi  deasemenea  distribuit  pe  terenurile  ramase  cu  resturi  vegetale  dupa 

 Distributia optima a FERTILPOLLINA® la suprafata terenului pentru cerealele 
 de toamna-iarna  este in perioada de infratire

• Nu  a  suferit  niciun  proces  artificial  de  uscare  (prin  utilizarea  cuptoarelor  sau  a  aerului  cald),  prin  aceste  procese
artificiale de uscare se distruge "materia vie" (flora microbiologica) din compozitia ingrasamantului, "materie vie" ce are   
un rol esential in fertilizarea solului

• Este unul din produsele cele mai complexe prezent  in  acest  moment  pe  piata,  in  care  se  combina  un  aport  mare de 
nutrienti si o parte considerabila pentru imbunatatirea generala a structurii si fertilitatii solului

peleti omogeni de forma cilindrica, cu diametru mediu de 3-4 mm si o lungime medie de 5-7 mm
• Produs derivat exclusiv dinamestecareasihumificareagunoiuluide pasare selectat (gainat de pasare) ce a suferit un proces de

 Fermentare/Humificare timp de 7 luni  
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3,5-4,5%

1.000
1.500

1.200
1.500

0,250
kg/m2

1.500
2.000

1.800
2.000

100-300
kg/1.000 m2

DOZELE CORECTE SI CULTURI 
RECOMANDATECONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS: 

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

GRAU     ORZ     OREZ kg/ha

PORUMB       SFECLA       TUTUN

CULTURI HORTICOLE IN CAMP DESCHIS

CULTURI HORTICOLE IN SPATII PROTEJATE

VITA-DE-VIE

CULTURI FLORICOLE IN CAMP DESCHIS SI SPATII PROTEJATE

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Fertilpollina® isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Umiditate indicativa 16-18%
Substanta organica humificata 68-74%
pH (indicativ) 6-7
Azot (N) organic total 3,5-4,5%
Anhidrida fosforica (P2O5) totala (din fosfati 
si compusi organici ai fosforului)
Oxid de Potasiu (K2O) total 2-3%
Carbon (C) organic de origine biologica 34-37%
Acizi fulvici 9%
Acizi humici 10%
Anhidrida Sulfurica (SO3) 1%
Raport C/N 8,7
Grad de humificare (DH) 48%
Rata de humificare (HR) 28%
Microelemente:
Mangan (Mn) 350 mg/kg
Bor (B) 25 mg/kg
Cobalt (Co) 10 mg/kg
Zinc (Zn) 280 mg/kg
Molibden (Mo) 50 mg/kg
Magneziu (MgO) 1%
Microorganisme (calculate pe UFC/GR.):
Continut de bacterii aerobe totale 2.164.000.000
Continut de bacterii anaerobe totale 1.715.000.000
Bacterii amonificante 30-40x105

0,5-4,0
kg/planta

0,5-3,0
kg/planta

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Bacterii denitrificante 15-20x105
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Bacterii Cellulosolitici aerobe 20-25x104

Bacterii Schizomiceti aerobe 100-150x107

Bacterii Schizomiceti anaerobe 100-150x107

Escherichia Coli ᐸ 10 UFC/gr
Salmonela spp                                                absente
Proteina bruta                                               19-25%
Lipide brute                                                    2-3%
Fibra bruta                                                   8-12%
Fosfataza alcalina                             40.000-60.000 UF/GMS
Capacitate de schimb cationic                     30-50 meq/100 gr.
Greutate specifica:                                                                   0,6-0,7 kg/lt

PLANTATII POMICOLE      CITRICE     PLANTATII MASLINI

PELUZE DE GAZON/PARCURI

Pregatirea compostului: 4-6 kg de Fertipollina® pe m3 de sol afanat, turba sau pamant deja predeterminat, 
dar nu fertilizat (intregul poate contine de asemenea un material inert care ofera porozitate).

Fertilizarea de baza pentru imbogatirea solului:
0,250 kg pe m2 echivalent la 2.500 kg/ha.
Fertilizarea miristilor, terenurilor cu paie sau cu alte resturi de la culturi (pentru recuperarea  nutrientilor si
transformarea in humus) 1.000 - 1.200 kg/ha.
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HORTYFLOR® / ca nutrient:
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HORTYFLOR® / Caracteristici:
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 VRAC
 SACI 5 kg in cutii de carton de 360 kg  kg

 AMBALAJE  SACI 25 kg pe palet de 1.500 kg 

         SACI MARI kg 500 kg 

Amestec organic din mix de gunoi de grajd selectat 100% 
humificat (gunoi de bovine si gainat de pasare)

 • Stare fizica:  peleti omogeni de forma cilindrica, cu diametru mediu de 3-4 mm si o lungime medie de 5-7 mm 

 • Este unul din produsele cele mai complete prezent  in  acest  moment  pe  piata,  in  care  se  combina     
       un aport mare de nutrienti si o parte considerabila pentru imbunatatirea generala a structurii si fertilitatii solului 

 • Datorita procesului de humificare are un procent redus de celuloza si lignina, deja transformate direct in     
       humus 

 • Humus gata de utilizat, derivat  exclusiv  din amestecarea si humificarea gunoiului de grajd selectat  (gunoi   
        de grajd de bovine si gainat de pasare) ce a suferit un proces de Fermentare/Humificare timp de 9 luni 

Utilizare foarte buna in gradini, pentru fertilizarea peluzelor, straturilor de flori,
 gardurilor vii , bordurilor de flori. Actioneaza ca un supliment pentru sol 
inainte de a replanta sau a planta.

 • Nu a suferit niciun proces artificial de uscare (prin utilizarea cuptoarelor sau a aerului cald), prin aceste      
       procese artificiale de uscare se distruge "materia vie" (flora microbiologica) din compozitia ingrasamantului,    
       "materie vie" ce are un  rol esential in fertilizarea solului. 

 • Cele mai bune rezultate sunt obtinute prin imprastierea ingrasamantului    
        inainte de pregatirea finala a terenului si incorporarea acestuia in teren in  
        faza premergatoare semanatului sau plantatului; mai exact trebuie imprastiat
        pe teren si incorporat la o adancime minima de 2 cm si maxima de 15 cm;
        se poate utiliza la fel si la plantatiile pomicole, cu incorporare la 10/15 cm
        adancime si la o distanta de 18/20 cm lateral de randul de pomi fructiferi.
 

 MATURAT
            9 LUNI

GUNOI DE GRAJD COMPLET HUMIFICAT 
PELETIZAT

Gunoi de Grajd 

 a accelera descompunerea produsului
 uniform la suprafata; cosirea ierbii dupa imprastiere poate fi utila, in scopul de

• Pentru fertilizarea zonelor verzi dintre randurile de pomi fructiferi din livezi   
  (gazon  spontan  sau  reinsamantare  pe  rand)  produsul  trebuie  imprastiat 

 • Produsul, a carui utilizare este indicata pentru toate culturile, in special este   
       recomandat pe terenurile cu porozitate accentuata (nisipoase) sau grele        
       (argiloase) cu risc de compactare 
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HORTYFLOR®

STALLATICO UMIFICATO PELLETTATO

3-4%

0,250
kg/m2

1.500
2.000
kg/ha

1.800
2.000
kg/ha

100-300
kg/1.000m2

DOZELE CORECTE SI CULTURI 
RECOMANDATECONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS: 

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

CULTURI HORTICOLE IN CAMP DESCHIS

CULTURI HORTICOLE IN SPATII PROTEJATE

VITA-DE-VIE

CULTURI FLORICOLE IN CAMP DESCHIS SI SPATII PROTEJATE

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Hortyflor® isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Pregatirea compostului: 4-6kg de Hortyflor® pe m3 de sol afanat, turba sau pamant deja predeterminat, dar
 nu fertilizat (intregul poate contine de asemenea un material inert care ofera porozitate).

Umiditate indicativa 16-18%
Substanta organica humificata 38-45%
pH (indicativ) 6-7
Azot (N) organic total 3-4%
Anhidrida fosforica (P2O5) totale (din fosfati 

Raport C/N 7,3
Grad de humificare (DH) 48%
Rata de humificare (HR) 28%
Microelemente:
Mangan (Mn) 350 mg/kg
Bor (B) 25 mg/kg
Cobalt (Co) 10 mg/kg
Zinc (Zn) 280 mg/kg
Molibden (Mo) 50 mg/kg
Magneziu (MgO) 1%
Microorganisme (calculate pe UFC/GR.):
Continut de bacterii aerobe totale 2.164.000.000
Continut de bacterii anaerobe totale 1.715.000.000
Bacterii amonificante 30-40x105

Bacterii Cellulosolitici aerobe 20-25x104

Bacterii Schizomiceti aerobe 100-150x107

Bacterii Schizomiceti anaerobe 100-150x107

0,5-3,0
kg/planta

0,5-4,0
kg/planta

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Bacterii denitrificante 15-20x105

PELUZE DE GAZON/PARCURI
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Escherichia Coli ᐸ 10 UFC/gr
Salmonela spp                                                absente
Proteina bruta                                               19-25%
Lipide brute                                                    2-3%
Fibra bruta                                                   8-12%
Fosfataza alcalina                             40.000-60.000 UF/GMS
Capacitate de schimb cationic                     30-50 meq/100 gr.
Greutate specifica:                                                                   0,6-0,7 kg/lt

Carbon (C) organic de origine biologica 22-26%
Acizi fulvici 9%
Acizi humici 10%
Anhidride Sulfurica (SO3) 1%

si compusi organici ai fosforului)
Oxid de Potasiu (K2O) total 3-4%

JARDINIERE, BORDURI ZONE VERZI

GARDURI VII    ARBUSTI      BORDURI FLORALE

PLANTATII POMICOLE   CITRICE               PLANTATII MASLINI

0,150
0,250
kg/m2

0,200
0,300

kg/m liniar

Fertilizarea de baza pentru imbogatirea solului:        
0,250 kg pe m2 echivalent la 2.500 kg/ha.
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AZOCOR® 6

AMBALAJE DISPONIBILE    

 SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           

 SACI MARI 500 kg, VRAC

Curba de Mineralizare
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AZOCOR® 6 / ca nutrient:

Faina
proteica

0 10 20 30 40 50 60   ZILE

• AZOCOR® 6 este un ingrasamant complet organic adaptat pentru fertilizarea
 de baza pentru toate culturile

20 >                                      INGRASAMINTE ORGANICE HUMIFICATE AZOTATE

contineMIX DE 
COPITE SI 

COARNE DE 
BOVINE

Amestec organic din mix de                               Faina de pene
gunoi de grajd humificat
 (gunoi de bovine, pasare) 

• Optim pentru toate culturile de livezi si gradina ale pasionatilor: flori, garduri 
vii, pomi fructiferi, borduri, gazon

• AZOCOR®6  poate fi  amestecat la pregatirea substratului  (chiar biologic)  in 
 cantitate  de  4-5  kg  pe  metru  cub  de  turba;  sau  poate  fi  distribuit  simplu   
 pe suprafata  substratului  din  rasadnite  sau  din  vase/suporti  de  cultura
 cu  diametru mare si apoi irigat periodic

AZOCOR® 6 / Caracteristici:
  Stare fizica: peleti omogeni de forma cilindrica, cu diametru mediu de 3-4 mm si lungime medie de 5-7 mm
 •AZOCOR® 6  este un ingrasamant organic cu azot organic cu eliberare lenta, deosebit de potrivit in  
  fertilizarea celor mai importante culturi de legume, plante ornamentale si pomi fructiferi 

Acesta poate fi utilizat toamna (octombrie-noiembrie) si iarna tarziu-primavara 
devreme (februarie-martie). Nu se spala si actioneaza treptat in timpul perioadei 
de vegetatie

Eliberarea de azot, de mezoelementele si microelementele continute in substantele organice prezente in
 AZOCOR® 6 este treptata (vezi desenul curba de mineralizare), in raport cu procesele biochimice ale 
celor patru matrice organice ale solului.

• Primul azot eliberat este cel din gunoiul de grajd umed, urmat apoi de cel din fainurile de proteine, apoi 
din amestecul de faina de pene si in final cel din amestecul de fulgi din coarne si copite. Astfel se evita 
acumularea de azot mineral in pamant, care poate duce la probleme de 
fitotoxicitate ale plantei si pierderi prin scurgerea de azot in forma de nitrat.

•  AZOCOR® 6 s-a dovedit a fi  ingrasamantul optim la cultura de legume pentru 
frunze si Baby Leaf (gama  IVa) creand o fertilitate de baza care asigura echilibrul  
corect pentru culturile cu ciclu  scurt-foarte  scurt:  nu determina  cresterea 
vegetativa excesiva, nu determina aparitia mucegaiului.



1,2-1,8%

1-1,5%

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS: 

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in parte 
(fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul unui plan de 
fertilizare.

CULTURA EPOCA DOZA INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Azocor® 6 isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

pH 6-7
Azot (N) organic total 6-7

Anhidrida fosforica (P2O5) totala 
din compusi organici

Oxid de Potasiu (K2O) total din 
compusi organici

Oxid de magneziu (MgO) 0,5%
Anhidrida sulforica (SO3) 0,5%
Carbon (C) organic de orig. biologica 34-37%
Substanta organica humificata 58-63%

Acizi humici 5%
Acizi fulvici 7%
Continut de bacterii aerobe 1.365.000.000 UFC/gr.
Continut de bacterii anaerobe 1.026.000.000 UFC/gr.
Bor (B) 25mg/kg
Cobalt (Co) 15mg/kg
Mangan (Mn) 200mg/kg
Molibden (Mo) 30mg/kg
Zinc (Zn) 50mg/kg
Greutate specifica 0,6 kg/lt - 0,7 kg/lt

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

dupa recolta sau 
primavara

ALTE CULTURI

PIERSIC KIWI

MAR PAR CIRES

PELUZE DE GAZON/PARCURI

CULTURI HORTICOLE

CULTURI DE FRUNZE SI BABY LEAF (IVa GAMMA)
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borduri FLORI

Inainte de semanat

Inainte de semanat sau la 
suprafata

Inainte de semanat la 
fiecare 2-3 cicluri in 
functie de cultura 

700-800 kg/ha
in camp deschis

0,200 kg/m2

irigati

80-150 g/m2 Distribuiti produsul, tasati si 
irigati

Incorporati produsul  si 
metru linear

Incorporat in sol la ultima 
pregatire a terenului

80-110 kg la
irigati

Incorporati la 5-10 cm si 
 1.000 m2

primavara
dupa recolta sau 

600-800 kg/ha

700-900 kg/ha

Incorporat in sol,
in cazul imprastierii pe 
iarba dintre randurile de 
pomi - inainte de cosit

Incorporat in sol,
in cazul imprastierii pe 
iarba dintre randurile de 
pomi - inainte de cosit

Inainte de semanat sau la 
suprafata
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AZOCOR® 105

AZOCOR® 105 / Caracteristici:
zile
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•  AZOCOR® 105 poate fi amestecat la pregatirea substratului (chiar biologic) in cantitate de 
4-5 kg pe metru cub de turba; sau poate fi distribuit simplu pe suprafata  substratului 
din rasadnite sau din vase/suporti de cultura cu diametru mare si apoi irigat periodic

•   Acesta  este  felul  sau de a actiona,  reduce la  minim pierderile  in  adancime prin  scurgerile  de suprafata   pentru a 
asigura o pierdere economica mai rationala si un impact pozitiv asupra apelor subterane

3  In  cele  din  urma,  vine  in  actiune  ultimul  din  cele  trei  componente:  mix  de  corn  si  copite  de  bovine,  de asemenea,
   cu proteine keratinizate, dar cu structura mai complexa avand un timp de transfer mai indelungat

2  Nutritia continua cu mineralizarea azotului  provenit din faina de peste avand “un efect lent” datorita prezentei de proteine   
 keratinizate care necesita un atac microbian mai prelungit

AZOCOR® 105 elibereaza azotul gradual (vezi curba de mineralizare):
1 Primul tip de azot eliberat este cel provenit din proteine de origine vegetala din resturi de la semintele  oleaginoase
 presate,  pentru  a  satisface  nevoile  initiale  ale  culturii  in  crestere.  In  acest  sens,  se  certifica faptul ca aceasta 
 matrice organica este libera de reziduri O.G.M. (organisme modificate genetic)

AMBALAJE DISPONIBILE 
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

 contine 
MIX DE COPITE SI

COARNE DE BOVINE 

Proteine vegetale din 
resturi de seminte 
oleaginoase presate Faina de pene

•  Stare  fizica:  peleti  omogeni  de  forma  cilindrica,  cu  diametru  mediu  de  3-4  mm  si  o  lungime  medie  de  5-7  mm; 
 DISPONIBIL SI SUB FORMA DE PULBERE.

AZOCOR® 105 / ca nutrient:
• Acesta poate fi utilizat toamna (octombrie-noiembrie) si iarna tarziu-primavara devreme   
   (februarie-martie). Nu se spala si actioneaza treptat in timpul perioadei de vegetatie      
   

• Exercita  un  efect  pozitiv asupra  vietii  microbiene  din  sol,  deoarece  componentele care  
sunt fie de origine animala (faina  de  peste  si  mixul  de  coarne si  copite  de  bovina) fie  de 
origine  vegetala (proteine  de  origine  vegetala  provenite  din  resturi  de la semintele  
oleaginoase presate), oferind astfel un substrat pentru activitatea  unei  game  foarte ample 
de microorganisme benefice fertilitatii solului.

•  AZOCOR® 105 este potrivit pentru fertilizarea tuturor culturilor extensive (in special BIO) 
cum ar fi cerealele de toamna-iarna, porumb, floarea soarelui, soia

• AZOCOR® 105 s-a dovedit a fi ingrasamantul optim la cultura de legume pentru frunze si 
Baby Leaf (gama IVa) creand o fertilitate de baza care asigura echilibrul corect pentru  
culturile cu ciclu scurt-foarte scurt: nu determina cresterea vegetativa excesiva, nu         
determina aparitia mucegaiului .
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1,2-1,5%

1-1,5%

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS: 

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

 CULTURA                                        EPOCA                            DOZA                          INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Azocor® 105 isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Greutate specifica 0,6 kg/lt - 0,7 kg/lt

Oxid de Potasiu (K2O) total din continut
 organic

tinut organic

pH 6-7
Azot (N) organic total 10,5-11
Anhidrida fosforica (P2O5) totala din con-

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. A 
nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

PORUMB FLOREA SOARELUI

GAZON

CULTURI DE FRUNZE SI BABY LEAF ( GAMA IVa)

ALTE CULTURI
POMI SI ARBUSTI FRUCTIFERI

CULTURI HORTICOLE
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Umiditate 10-11%

Carbon (C) organic de orig. biologica 39-45%

Substanta organica 68-77%

Oxid de Magneziu (MgO) 0,3%

Fier (Fe) 22,5 mg/kg

Bor (B) 471 mg/kg

CEREALE DE TOAMNA - IARNA

 sau

sau

inainte de semanare
sau plantare

dupa recoltare sau 
primavara

inainte de semanat 
sau la suprafata

imprastiere la suprafata
la frunza a 6-a

inainte de semanat 800-900 kg/ha

imprastiere la suprafata in 
faza de infratire

inainte de semanat
700-800 kg/ha
in camp deschis

400-500 kg/ha
in camp deschis

500-600 kg/ha

80-120 g/m2 
Distribuiti produsul,

tasati si irigati

Incorporat in sol la ultima 
pregatire a terenului

40-80 kg
la 1.000 m2

Incorporat in sol la 5-10 cm
 si irigat

500-700 kg/ha

700-800 kg/ha

Incorporat in sol,
in cazul imprastierii pe 
iarba dintre randurile de 
pomi - inainte de cosit

Incorporat in sol la 
ultima pregatire a 

terenului

La erbicidat

Odata cu operatiunea de
 intretinere

Incorporat in sol la ultima 
pregatire a terenului

Pre-insamantare la fiecare 2 
cicluri in functie de cultura 
(la fiecare ciclu de cultura la

 rucola)
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ECOFERRO® 250 PLUS

ECOFERRO® 250 PLUS  / Caracteristici:

Sare de fier
(sulfat)

Este obtinut din doua tipuri de ingrasaminte, gunoi de grajd selectat humificat si sare de fier (sulfat), a caror  
caracteristici bine-cunoscute sunt accentuate de  prezenta lor simultana.

•  Previne  si  trateaza  cloroza  ferica  care  este  o  consecinta  efectiva  a  deficientei  de  fier  in  sol  sau  de 
indisponibilitatea absorbtiei fierului cauzata de prezenta excesiva de calcar.

• Prin urmare este necesar ca fierul sa fie protejat de posibilitatea de a fi imobilizat in sol iar cea mai buna 
actiune protectiva este realizata de catre substanta organica humificata.

toamna, nu prezinta riscul de a fi spalat de ploi. 

• ECOFERRO® 250 PLUS  este optim pentru fertilizarea pomilor fructiferi (meri, 
peri, piersici, ciresi, kiwi, pruni) si viilor deoarece permite crearea de rezerve 

• De obicei,  doza recomandata este suficienta pentru prevenirea si  tratarea 
deficientei de fier si de nutritie cu azot pentru fertilizarea de baza.

• Stare fizica: peleti omogeni de forma cilindrica, cu diametru mediu de 3-4 mm si o lungime medie de 5-7 mm

Amestec organic din mix de gunoi de grajd humificat
 (bovine, pasare)

de fier si de substanta organica in profunzime, in zonele din sol unde nu va
fi posibil sa se ajunga in fazele urmatoare de cultura.

ECOFERRO® 250 PLUS  / ca nutrient:
• Cu fertilizarea bazata pe ECOFERRO® 250 PLUS  este furnizat culturii si
  azotul organic cu descompunere lenta care, mai ales in cazul fertilizarii de 

• Acest lucru este confirmat de nenumaratele experimente, dar totodata si de experienta multor fermieri, care au
demonstrat  cu  prisosinta  ca  fertilizarea  cu  sare  de  fier  (sulfat)  asociat  cu  aplicarea  de  materie  organica 
stabilizata si humificata garanteaza cele mai bune rezultate in prevenirea si tratarea deficientelor de fier.

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

GUNOI DE 
GRAJD

COMPLEX  
DE FIER CU 

25%FeSO4

• ECOFERRO® 250 PLUS  este utilizat pe scara larga in perioada iarna-primavara
 pentru fertilizarea gradinilor, peluzelor, arbustilor, gardurilor vii, bordurilor de 
 diferite specii. Dupa distribuire este bine sa se incorporeze usor; incepand
 cu luna martie se iriga dupa necesitatea fiecarei culturi in parte.
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CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in parte 
(fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul unui plan de 
fertilizare.

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR
CULTURA                                          EPOCA                             DOZA                            INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Ecoferro® 250 Plus isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

pH 5-6%
Umiditate indicativa 16%
Azot (N) total 3%
Azot (N) organic 2%
Anhidrida fosforica (P2O5) totala 2%
Oxid de Potasiu (K2O) total 1,5%
Anhidrida sulfurica (SO3) totala 7%
Anhidrida sulfurica (SO3) solubila in apa 2%
Substanta organica humificata 43%
Carbon (C) organic de origine biologica 25%
Raport C/N 8,3
Grad de humificare (DH) 25%
Rata de humificare (HR) 10%

Fier (Fe) total 5%
Bor (B) 10 mg/kg
Cobalt (Co) 5 mg/kg
Mangan (Mn) 250 mg/kg
Zinc (Zn) 70 mg/kg
Cupru, acizi grasi esentiali, enzime, 
vitamine si aminoacizi
Greutate specifica: 0,7-0,8 kg/lt

MERI PERI CIRESI  CAISI

PIERSICI PRUNI KIWI

CAPSUNI CULTURI HORTICOLE

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

DOZE MEDII DE UTILIZARE RECOMANDATE kg/ha IMPOTRIVA CLOROZEI FERICE

CULTURA
Terenuri necalcaroase si 

sau aprovizionate cu 
materie organica

Terenuri calcaroase si sau 
slab aprovizionate cu 

materie organica 
Terenuri cu carente de fier si 

sau foarte calcaroase



A se păstra în
  loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

Adancimea de incorporare depinde de gradul de deficienta

Acizi fulvici 8%
Acizi humici 6%
Continut de bacterii aerobe 1.140.800.000 UFC/g
Continut de bacterii anaerobe 920.500.000 UFC/g
Sare de fier (sulfat) (FeSO4) 25%

Incorporat in sol,
in cazul imprastierii pe iarba 
dintre randurile de pomi - 

inainte de cosit

Incorporat in sol,
in cazul imprastierii pe iarba 
dintre randurile de pomi - 

inainte de cosit

Incorporat in sol,
in cazul imprastierii pe iarba 
dintre randurile de pomi - 

inainte de cosit

Incorporat in sol inainte de 
ultima pregatire a terenului 

Incorporat in sol sau 
imprastiat la suprafata si 

ulterior irigat

Inceputul primavarii, 
toamna dupa recoltare

Inainte de semanat sau de 
plantat la pregatirea terenului 

Inainte de semanat sau de 
plantat la pregatirea terenului 

600-800 kg/ha

0,5-1 kg 
planta

1,0-1,5 kg
pe planta

0,5-1 kg
pe planta

CULTURI IN SPATII PROTEJATE  FLORICOLE   PLANTE VERZI

STRUGURI DE VIN  STRUGURI DE MASA CITRICE

in plantatie noua

pe rand, cu plante in productie

POMI FRUCTIFERI PODGORII     KIWI       CITRICE

CULTURI HORTICOLE    CULTURI DE FLORI

Incorporare usoara; daca nu este posibila, se imprastie la suprafata inainte de cosit

80-150 kg
/1.000 m2

Inceputul primavarii, 
toamna dupa recoltare

1.000-1.200 1.500-2.000 2.000-2.500

600-700 800-1.100 1.000-1.200

Inceputul primavarii, 
toamna dupa recoltare

600-900 1.000-1.200 1.200-1.500



0% 100%

SOLFOCAL-HUMUS®

pH
4,5

25% CaSO4

APORT DE SUBSTANTA ORGANICA
CALCIU DISPONIBIL 
CONTRACAREAZA SALINITATEA SOLULUI
ACIDIFIAZA ZONA RADICULARA
Amestec organic din mix de gunoi de grajd 
humificat (bovine, pasare)

Sulfat de 
Calciu

Indicat a se aplica “in banda” in 
faza de pre-plantare sau de 
pre-insamantare, pe o latime de 
aproximativ 40-60 cm, in functie de 
dezvoltarea radacinilor si densitatea 
plantelor.

Distribuiti produsul inainte de ultima 
lucrare de pregatire a solului in faza 
de pre-insamantare; incorporarea in 
sol trebuie sa fie la o adancime 
minima de 2 cm si maxima de 15 cm.

IN CAZUL IN CARE SE FERTILIZEAZA TOAMNA SAU LA SFARSITUL IERNII, NU EXISTA RISCUL DE SPALARE  DIN CAUZA PLOILOR SAU ZAPEZII.

CALCIU 
COMPLEX CU

 GUNOI DE 
GRAJD

• Stare fizica: peleti omogeni de forma cilindrica, cu diametru mediu de 3-4 mm si o lungime medie de 4-6 mm.
SOLFOCAL- HUMUS® / Caracteristici:

• Nu  a  suferit  niciun  proces  artificial  de  uscare  (prin  utilizarea  cuptoarelor  sau  a  aerului  cald),  prin  aceste  
   procese  artificiale  de  uscare  se  distruge  "materia  vie"  (flora  microbiologica)  din  compozitia  ingrasamantului, 
   "materie vie"  ce are un  rol esential in fertilizarea solului
SOLFOCAL-HUMUS® / ca nutrient:

•  Componente:  obtinut  din  doua tipuri  de  ingrasaminte,  gunoi  de  grajd  selectionat  si  humificat  si  sulfat  de 
calciu dehidratat pur si micronizat.

• Amestec organic utilizat: humus direct activ in sol, derivat exclusiv din amestecarea si humificarea gunoiului
  de  grajd selectat (gunoi de grajd de bovine si gainat de pasare) ce a suferit un proces de Fermentare/      
  Humificare timp de 9 luni .

de Calciu, Sulf si 

AMBALAJE DISPONIBILE
 SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg          
 SACI MARI 500 kg, VRAC

 ibuirea uniforma a produsului la su- 
prafata; pentru accelerarea dizolvarii 
produsului se recomanda cosirea ier-
 bii dupa aplicarea acestuia.

Potrivit pentru fertilizare la plantarea 
pomilor fructiferi (meri, peri, piersici, 
pruni, ciresi, kiwi) si vita-de-vie, de- 
oarece permite crearea de rezerve 

materie organica in
profunzime. Daca fertilizarea se face 
in livezi inierbate (iarba spontana sau
 insamantata) se recomanda distribu-

CULTURI HORTICOLE:                     POMI FRUCTIFERI SI VITA DE VIE: CULTURI EXTENSIVE:
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CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

Substanta organica humificata  34 %
Carbon (C) organic 25 %
pH (indicativ) 6.8 – 7.3
Umiditate 16-17%
Azot (N) total 3 %
Azot (N) organic 2 %
Anhidrida fosforica (P2O5) totala 2 %

Oxid de potasiu (K2O) total 1-1,5 %
Anhidrida sulfurica (SO3) sol. in apa 12 %
Acizi humici 6 %
Acizi fulvici 8 %
Grad de Humificare (DH) 25 %

Rata de humificare (HR) 10 %
Oxid de Calciu (CaO) 8 %

MICROELEMENTE

Mangan (Mn) 250 mg/kg
Bor (B) 10 mg/kg
Cobalt (Co) 5 mg/kg
Zinc (Zn) 70 mg/kg
Molibden (Mo) 25 mg/kg

UTILIZAT pentru contracararea salinitatii sodiului (Na) din solurile alcaline:

Datorita acestui lant de hidratare, coloizii se unesc si formeaza o 
crusta in sol; atunci cand solul se usuca din nou, suprafata acestuia 
se crapa datorita separarii bruste a coliziilor (vezi foto din dreapta).

CORECTAREA acestor soluri sodiu alcaline, se produc doar prin spalare, DAR NUMAI DUPA 
INDEPARTAREA SODIULUI. INDEPARTAREA SODIULUI ESTE FAVORIZATA DE CALCIU, SULF SI 
MATERIA ORGANICA. 

Prin urmare trebuie aplicat SOLFOCAL-HUMUS® in cantitatea indicata in functie de magnitudinea
 “fenomenului de sodiu”; dupa distribuirea produsului trebuie sa urmeze o irigare (sau o ploaie); 
la fel de bine irigarea poate interveni in timpul ciclului vegetativ (de fapt, apa dizolva treptat 
calciu care  inlocuieste  sodiul  din  coloizii  care  vin  spalati).  Tot  acest  lucru  duce  deasemenea  
la  o acidifiere prin eliberarea de SO3 in sol.

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

A se păstra în
  loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

          Crapaturi specifice unui sol  salino alcalin

Sodiul are un grad ridicat de hidratare. Absoarbe apa, expandand 
de 10 ori dimensiunea atomului sau, comparativ cu unul nehidratat.
In solurile sodice, cationii de Na+ legati de coloizii din sol, se 
hidrateaza imediat cu umiditatea din solul umed.

DOZE CORECTE SI MOD DE UTILIZARE:
Cantitatea care trebuie distribuita variaza de la 1.000 la 2.000 kg (1-2 tone) pe hectar (in camp 
deschis) in functie de conditiile specifice de sol, de intreg planul de fertilizare, de cultura si ciclu 
relativ de irigatii. In cazul in care se distribuie localizat "in banda", cantitatea este de 500-600 kg/ha,
in functie de planul de fertirigare ce urmeaza.

MICROORGANISME (calculate pe UFC/gr)
Continut de bacterii aerobe totale 1.140.800.000
Continut de bacterii anaerobe totale 920.500.000

Toate acestea conduc la consecinte problematice pentru o buna 
functionare a solului (terenului), pentru germinare, dezvoltarea 
radacinilor plantelor etc.; de asemenea, mineralele prezente in sol 
sunt mai putin disponibile pentru cultura, ca urmare a valorii pH-ului
mai ridicat.



0% 100%

max
cm 15

min
cm 2

cm 18/20

max
cm 15

min
cm 10

max
cm 15

min
cm 2

cm 18/20

max
cm 15

min
cm 10

PECOS®

BRIX

Sare de
magneziu
Kieserite Sulf Bor

Sare de fier
(sulfat)

Amestec organic din mix de 
gunoi de grajd selectat 100% 
humificat (gunoi de bovine 
si gainat de pasare)

PECOS® / Caracteristici:
• Stare 

PECOS® / ca nutrient:

• PECOS® este si s-a dovedit cel mai bun produs pentru viticultura de calitate; 
 ofera  toate  elementele,  in  ceea  ce  priveste  materia  organica  humificata  si 
macro-micro  nutrienti,  care  favorizeaza  reducerea  cresterii  vegetative  in 
favoarea  componentelor  ce  actioneaza  asupra  formarii  de  arome finale  ale 
vinului 

• PECOS® este produsul utilizat pe scara larga la culturile de legume in camp 
deschis, cum ar fi tomatele pentru procesare, pepene galben, pepene verde, 
ceapa, usturoi; de asemenea in spatii protejate se poate folosi la capsuni, 
tomate, vinete si pentru culturile de frunze si de tip Baby Leaf (gama IVa).

• Utilizarea  PECOS® asupra culturilor irigate, creaza o sinergie optima dintre ceea
 ce  este  furnizat  prin  apa  de  irigat  si  absorbtia  radiculara,  creand  o  zona 
optima pentru ca acest  lucru sa se intample (acidificarea partiala  a solului, 
aportul  de  substante  humice  care  ridica  capacitatea  de  schimb  cationica, 
mezoelementele sub forma sarurilor solubile).

fizica: peleti omogeni de forma cilindrica, cu diametru mediu de 3-4 mm si o lungime medie de 5-7 mm  
• PECOS® este un ingrasamant obtinut prin amestecare si reactie succesiva; inovativ, continand intr-o singura     
  formula rezolvarea principalelor probleme a terenurilor: cu deficiente de fier (Fe), pH alcalin, carenta de bor (B),
  carenta de substanta organica 

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

CRESTE 
GRADUL

• Bogatia produsului PECOS® este completata de prezenta semnificativa a: Magneziului solubil (5 kg la 100
 kg de produs)  care in sinergie cu sulful  si  fierul  ajuta in  conferirea si  sporirea tuturor  aspectelor  legate 
de calitatea gustului si de conservabilitatea fructelor dupa recoltare; Materiei  Organice Humificata timp de 
cateva luni exclusiv din gunoi de grajd selectat.

•  Datorita  formulei  sale  originale  si  inovatoare, PECOS® poate  manifesta  de  
asemenea  un efect  repelent  impotriva  insectelor  de  sol (omida  neagra,  
cartita,  rozatoare)  si  a  parazitilor  fungici  radicali;  s-au  constatat  in special  
efecte  pozitive  la unele culturide  legume,  cum  ar  fi  
cucurbitaceele  (castraveti,  pepene verde, pepene galben) si solanacee (tomate, 
cartof, ardei, tutun).
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CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in parte 
(fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul unui plan de 
fertilizare.

CULTURA                                          EPOCA                            DOZA                             INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Pecos® isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Umiditate (H2O%) 10-12%
Matrice organica 40%
Carbon (C) organic de origine biologica 9-11%
Substanta organica humificata 15-20%
Grad de humificare (DH) 19-21%
Rata de humificare (HR) 11-13%
Fier (Fe) total 5%
Magneziu (MgO) sol. in apa 5%
Anhidrida sulfurica (SO3) totala 16%
Anhidrida sulfurica (SO3) sol. in apa 14%

pH 5,5-6
Azot (N) total 1,5-2%
Anhidrida Fosforica (P2O5) totala 1,5-2%

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional.   
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Sulf (S) element 10%
Bor (B) total 0,2%

VITA DE VIE

PEPENE GALBEN

TOMATE PENTRU PROCESARE

CULTURI PENTRU FRUNZE SI TIP BABY LEAF (GAMA A IVa )

ALTE CULTURI

PIERSICI     KIWI

MERI PERI CIRESI

 protejat

A se păstra în
 loc uscat şi 

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

600-800 kg/ha

500-600 kg/ha 

Oxid de Potasiu (K2O) total 1,5-2%
MICROORGANISME (calculate pe UFC/GR)
Continut de bacterii aerobe totale 1.080.000.000
Continut de bacterii anaerobe totale 850.000.000
Bacterii Amonificante 1.500-2.000.000
Bacterii Denitrificante 700-1.000.000
Bacterii Cellulosoliti aerobe 1.000-1.200.000.000
Bacterii Schizomiceti aerobe 500-700.000.000
Bacterii Schizomiceti anaerobe 500-700.000.000

500-600 kg/ha 
aplicat pe rand Incorporat in sol,

in cazul imprastierii pe iarba 
dintre randurile de pomi - 

inainte de cosit

Inainte de plantare aplicat pe toata
 suprafata

aplicat pe toata 
suprafata 

Inainte de plantare

aplicat in banda
 de 50 cm

aplicat pe toata 
suprafata

800-1.000 kg/ha

Dupa recoltare sau la 
inceputul  primaverii 800-1.200 kg/ha
 

Pre-insamantare la 
fiecare 2-3 cicluri in 
functie de cultura

60-150 kg la
 1.000 m2

Incorporat in sol la ultima 
pregatire a terenului

Incorporat in sol la ultima 
pregatire a terenului

   Dupa recoltare sau 
primavara

 Dupa recoltare sau 
primavara 

600-800 kg/ha

700-900 kg/ha

Incorporat in sol la 5-10 cm
 si irigat

Incorporat in sol,
in cazul imprastierii pe iarba 
dintre randurile de pomi - 

inainte de cosit

Incorporat in sol,
in cazul imprastierii pe iarba 
dintre randurile de pomi - 

inainte de cosit



0% 100%

pH
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BIOZOLFO® 620

BIOZOLFO® 620 / Caracteristici:

BIOZOLFO® 620 / ca si corector:

• sulful este un corectiv in special al 
terenurilor alcaline, deoarece, odata 
eliberat in sol, este supus unei bioxidari 
a acidului sulfuric ajutand astfel la 
reechilibrarea pH-ului solului.

FERTILIZARE
ORGANICA

• Stare fizica: peleti omogeni de forma cilindrica, cu diametru mediu de 3-4 mm si o lungime medie de 5-7 mm    
• Componenta organica consta din humusul activ din sol, derivat exclusiv din amestecarea si humificarea gunoiului

de grajd selectat (gunoi de grajd de bovine si gainat de pasare) ce a suferit un proces de Fermentare/         
  Humificare  timp de 9 luni
• Nu a suferit niciun proces artificial de uscare (prin utilizarea cuptoarelor sau a aerului cald), prin aceste procese 
  artificiale de uscare se distruge "materia vie" (flora microbiologica) din compozitia ingrasamantului, "materie vie"  
  ce are un  rol esential in fertilizarea solului
•  Componenta  minerala  adaugata  pe  baza  de  sulf,  este  macinata  fin  si  are  un  “efect  rapid”  in  cazul  in
care  este incorporat in sol; acesta are drept scop reechilibrarea prin aducerea la neutralitate a nivelului pH 
 al solurilor alcaline.

• intervalul ideal pentru aceste elemente este intre 6-6,5 si 7.    
  De asemenea, viteza de absorbtie a nutrientilor de catre plante
depinde de  nivelul pH-ului solului; de obicei, 
anioni, inclusiv nitratii si fosfatii sunt asimilati 
mai rapid in cazul unui unui pH slab acid

Sulf Micronizat
Amestec organic din mix de gunoi de 
grajd humificat (bovine, pasare)       

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC
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  CORECTEAZA pH-UL BAZIC AL 
TERENURILOR SI ASIGURA
NUTRITIA PE BAZA DE SULF 

OXIDARE

OXIDARE

REDUCERE

OXIDARE              REDUCERE

ELIMINARE

INSOLUBILIZARE
ABSORBTIE

LEVIGARE

SULFURI (S SULFATI (SO

Absortie actionata
 din plante si 

microorganisme

compusi organici 
sulfurati

•  BIOZOLFO®  620  contribuie  la  formarea
de aminoacizi  sulfurati  in  natura,  utili 
pentru  formarea  gustului  si  pentru  
imbunatatirea  capacitatii  de  depozitare
 a  cerealelor,  legumelor  si  fructelor.  
Favorizeaza  deasemenea  formarea  de 
proteine in boabe de cereale.

DESCOMPUNERE
 MICROBIANA

• Majoritatea solurilor bazice prezinta probleme ce deriva din cauza lipsei materiei organice si a pH-ului ridicat 
(>7).  In  aceste  conditii,  fenomenul  de  blocare  si  insolubilizare  a  multor  substante  nutritive  esentiale  pentru 
dezvoltarea plantelor ia proportii alarmante, in special in ceea ce priveste fosforul si microelementele.
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CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in parte 
(fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul unui plan de 
fertilizare.

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Biozolfo® 620 isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

pH 4,5
Sulf (S) elementar 51%
Umiditate max 12%
Azot (N) total organic 2%
Anhidrida fosforica (P2O5) totala 1,5-2%

Oxid de potasiu (K2O) 0,5-1%
Magneziu (MgO) 0,5%
Substanta organica humificata 22-25%
Carbon (C) organic 13-14,6%
Raport C/N 7
Grad de humificare (DH) 24%

Rata de humificare (HR) 14%
Acizi fulvici 5%
Acizi humici 4%
Continut de bacterii aerobe 920.000.000 UFC/g
Continut de bacterii anaerobe 620.000.000 UFC/g
Bor (B) 10 mg/kg
Cobalt (Co) 10 mg/kg
Mangan (Mn) 100 mg/kg
Molibden (Mo) 120 mg/kg
Zinc (Zn) 30 mg/kg
Greutate specifica 0,75 kg/lt

PERIOADA DE APLICARE

USTUROI CEAPA CONOPIDA    BROCOLI

TOMATE PENTRU INDUSTRIE TOMATE CAPSUNI

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Cantitatile care trebuie utilizate pot varia in functie de diversi parametri de cultivare, de fertilitate si de clima, 
specifice zonei in care se doreste a fi folosit :



A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
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ambalajele

DISTRIBUIREA PE TOATA SUPRAFATA TERENULUI              Corectie de fond            1.500-2.000 kg/ha
                                                            Corectie de intretinere               500-1.000 kg/ha
UTILIZAREA NUTRITIONALA PE TIP DE CULTURA

Datorita componentelor organice, produsul nu este predispus  dizolvarii.

CULTURI EXTENSIVE (GRAU, ORZ, OVAZ, RAPITA                    
PORUMB, FLOAREA SOARELUI, SOIA ETC)                                     PLANTE MEDICINALE SI ALTE PLANTE FURAJERE     POMI FRUCTIFERI SI ARBUSTI FRUCTIFERI

Pentru utilizarea corecta a produsului BIOZOLFO® 620 se recomanda: citirea analizei solului, in special valoa- 
rea pH-ului si textura acestuia (nisipos, lutos, argilos).

•  distribuit  pe  teren  si  apoi  incorporat,  in  timpul  pregatirii  terenului,  pentru  culturile  horticole  si  extensive, 
inainte de semanat sau plantat

 (pomi fructiferi, vita-de-vie, arbusti fructiferi etc); in cazul plantatiilor infiintate deja, dupa aplicarea         
 produsuluise recomanda o cosire a ierbii pentru a favoriza dizolvarea si descompunerea produsului in sol.

•  BIOZOLFO®              620,  pe  langa  faptul  ca  este  un  foarte  bun  corector  al  pH-ului  solului  alcalin  si  ca  
aduce un aport nutritional  insemnat  de  Sulf  (S)  solului,  determina  o  salubrizare  generala a terenului 
impotriva potentialilor paraziti fungici din sol

•  imprastiat si incorporat in sol sau aplicat in banda si incorporat in cazul plantarilor noi de material saditor 

500-700 kg/ha
pre-insamantare

incorporati si 
irigati

500-600 kg/ha

inainte de 
plantare 500 
kg/ha in banda

 de 50 cm

 inainte de 
plantare

 inainte de 
plantare 

100-150 kg la 
1.000 mp

 600-800 
kg/ha inainte 
de plantare

 inainte de 
plantare 

100-150 kg la 
1.000 mp

incorporati si 
irigati

 800-900 kg/ha

incorporati si 
irigati



0% 100%

CALCIORGANICO®

Amestec organic din mix
de gunoi de grajd humificat
(bovine, pasare) Carbonat de calciu macinat fin

CALCIORGANICO® / ca si corector:
Utilizare ca si corector pentru terenurile acide

•  duce  la  descompunerea  redusa  a  materiei  organice  in  cazul  incorporarii 
resturilor vegetale de la culturile desfiintate

•  insolubizarea  puternica  a  fosforului  ce  rezulta  ulterior  prin  incapacitatea  de 
absorbtie a acestuia de catre radacina

• ionul H+ inlocuieste ionul K+ in coloizi determinand eliberarea potasiului
• starea generala dificila  de mentinere a unei  structuri  bune a solului,  a unui 
mediu putin adecvat pentru inradacinarea optima a plantelor.

Utilizare pe soluri saline bogate in sodiu

PENTRU CORECTAREA SOLURILOR 
ACIDE, BOGATE IN SODIU, PREDISPUSE 

LA  CALCIFICARE

• Stare fizica: peleti omogeni de forma cilindrica, cu diametru mediu de 3-4 mm si o lungime medie de 5-7 mm
Componenta organica consta din humusul activ din sol, derivat  exclusiv din amestecarea si humificarea gunoiului

CALCIORGANICO® / Caracteristici:
           •   

• activitate modesta sau deloc a microorganismelor in procesele biologice din sol si
 din cultura (ex. cresterea radacinii, sistemului radicular)

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

32 >                            INGRASAMINTE ORGANICE DE CORECTIE-SPECIALE

BOGAT IN 
CONTINUT 

DE 
BACTERII 

UTILE

 uscare se distruge "materia vie" (flora microbiologica) din compozitia ingrasamantului, "materie vie" ce are un  rol esential in   
 fertilizarea solului

• Nu a suferit niciun proces artificial de uscare (prin utilizarea cuptoarelor sau a aerului cald), prin aceste procese artificiale de 

   •          de  grajd   
   selectat (gunoi de grajd de bovine si gainat de pasare) ce a suferit un proces de Fermentare/Humificare timp de 9 luni 

• Componenta  minerala  calcaroasa adaugata,  este  macinata  fin  si  are  un  “efect  rapid”  in  cazul  in  care  este 
incorporat in sol;  acesta are drept scop reechilibrarea prin aducerea la neutralitate a nivelului pH la solurilor acide.

Dupa cum se stie, solurile cu pH acid reprezinta o problema agronomica din 
urmatoarele motive: 

CALCIORGANICO® poate fi de asemenea utilizat pentru soluri cu valori ridicate 
de salinitate in special cele bogate in sodiu. Dupa cum se stie, calciul care 
ajunge in sol efectueaza un "schimb" inlocuind si emanand coloizii de la ionii de 
sodiu care sunt astfel eliminati. Actiunea de imbunatatire a fertilitatii solului si a 
structurii sale este completata de matricea organica a gunoiului de grajd 
humificat.

Teren cu pH
Bazic = 8-8,5

Teren cu  pH
Acid = 5-5,5



700-900
kg/ha

700-800
kg/ha

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Calciorganico®  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Carbonat de calciu (CaCO3) total 60%
Azot (N) organic total 1-1,5%
Carbon (C) organic 12-14%
Substanta organica 40%
Substanta organica humificata 20-22%
pH 8-8,5
Anhidrida Fosforica (P2O5) totala organica 0,5-1%
Oxid de Potasiu (K2O) total organic 0,5%

Oxid de Calciu (CaO) 33%
Grad de humificare (DH) 22-24%
Rata de humificare (HR) 12-14%

PERIOADA DE APLICARE
•  distribuit  pe  teren  si  apoi  incorporat,  in  timpul  pregatirii  terenului,  pentru  culturile  horticole  si  extensive, 
inainte de semanat sau de plantat

•  optim,  pentru  culturile  extensive  de cereale,  imprastierea produsului  se  face inaintea incorporarii  in  sol  a 
resturilor vegetale de Ia cultura anterioara

• optim ca si dezinfectant dupa distribuirea pe teren a dejectiilor de Ia animale
• incorporat in teren pe toata suprafata sau pe rand in cazul plantatiilor tinere de pomi fructiferi; in cazul in 
care  plantatiile  sunt  pe rod si  inierbate,  dupa imprastiere  se recomanda o cosire  a ierbii  care  faciliteaza 
dizolvarea ulterioara a produsului.

DISTRIBUIREA PE TOATA SUPRAFATA TERENULUI

UTILIZAREA NUTRITIONALA PE TIP DE CULTURA

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

CULTURI EXTENSIVE DE CREALE CULTURI FURAJERE



A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

POMI FRUCTIFERI CULTURI HORTICOLE

Pentru utilizarea corecta a produsului CALCIORGANICO® se recomanda: citirea analizei solului, in special 
valoarea pH-ului si textura acestuia (nisipos, lutos, argilos)

MICROORGANISME (calculate pe UFC/GR)
Continut de bacterii aerobe totale 485.000.000
Continut de bacterii anaerobe totale 230.000.000

Datorita componentelor organice, produsul nu este predispus  dizolvarii.
Cantitatile care trebuie utilizate pot varia in functie de diversi parametri de cultivare, de fertilitate si de clima, 
specifice zonei in care se doreste a fi folosit  

Corectie de fond              1.500-2.000 kg/ha 
Corectie de intretinere        800-1.200 kg/ha

600-800
kg/ha

800-900
kg/ha



SANOSOIL®

0% 100%

pH
4,5   

Amestec organic din 
mix de gunoi de grajd 
humificat (bovine, 
pasare)

Proteine vegetale din resturi
 de seminte oleaginoase  presate

SANOSOIL® / Caracteristici:

SANOSOIL® / Sistem de actionare:

  PELE
TE SAU PULBERE

 Elibereaza progresiv in sol azot organic; cultura in crestere il absoarbe dupa propriile nevoi, evitand riscurile  

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

34 >                            INGRASAMINTE ORGANICE DE CORECTIE-SPECIALE

FERTILIZATOR  
NEMATOFAG
FUNGISTATIC

Este un fertilizat complet organic (sub formă de pulbere sau peleţi), formulat cu o matrice din gunoi de grajd şi de 

- “nematostatice”, incetinind dezvoltarea si reducand prezenta unor eventuali nematozi galicoli   
- “repelenta” impotriva unor posibile insecte de pamant si paraziti radicali (soareci, greieri, purici, etc).
- In contrast cu „oboseala solului” contribuie in mod direct la încarcarea bacteriana UTILA proceselor biochimice care   
 au loc în sol 
- “fungistatice” impotriva unor posibile ciuperci care pot ataca radacinile culturii în crestere (de tipul Fusarium, Rhizoctonia,  
  Pythium, etc.)
 Cele de mai sus, sunt completate de capacitatea optima de fertilizare „de baza” capabila sa regenereze terenul, sa     
 asigure activitatea biologica in zona dezvoltarii radacinii, hranind cu aporturi de Azot cu „eliberare lenta”, ca sursa     
 exclusiv organica

  de acumulare, de scurgere a nitratilor si de poluare a unor ape de suprafata�sau subterane. SANOSOIL® 
 favorizeaza�dezvoltarea vietii microbiene in sol, imbunatatirea proprietatilor fizice ale solului si nutritia        
 minerala a plantelor, asa cum ofera in mod direct:
- Substanta�organica�matura�si stabila, care actioneaza ca „suport” pentru dezvoltarea microorganismelor
- Inocularea bacteriana “in viu” datorita procesului unic de maturizare (a se vedea continutul analitic mediu de 
 valori de incarcare bacteriana)

origine vegetala, supuse împreună unui ciclu întreg de fermentare-humificare (a se vedea notele de mai jos). Este 
un produs 100% natural fără adaosuri de produse chimice sau de sinteză.
Contine “in mod natural” substante active cu urmatoarele proprietati:

- Perioada de “maturare” specifica�formularii care determina garantia sanitara si stabilitatea in timp. 
- Selectarea activitatii bacteriene „utile”, care este atat de utila atat pentru activarea componentei vegetale, cat 
si ca o contributie directa la sol, ca ameliorator al solului, mai ales cand se aplica in apropierea radacinii

SANOSOIL® contine in formula sa molecule complexe (prezente deja în natura) care daca sunt „activate” in sol, 
efectueaza�actiuni de respingere si contrast impotriva unor situatii diferite anormale pentru radacina/planta, 
cauzate de ciuperci, insecte de sol, nematozi galicoli. 
Fundamentala pentru astfel de „actiuni”, este asocierea unor astfel de matrice vegetale cu gunoi de grajd 
humificat avand un“proces de fermentare de 9 luni”, ce stabileste:



150 – 200 kg/1.000 m2

100 – 200 kg/1.000 m2

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

® ISI GASESTE APLICAREA PENTRU MULTE ALTE SPECII, AVAND ACELASI MOD DE UTILIZARE.     CULTURILE PREZENTATE MAI SUS SUNT REPREZENTATIVE PENTRU FIECARE CATEGORIE; SanoSoil

Oxid de Potasiu (K2O) total 0,5-1%

Continut de Bacterii Anaerobe totale 686.000.000 UFC/gr
Valoare de pH 7

Greutate  specifica
Carbon (C) organic 44–46%
Substanta organica 88-92%
Umiditate 9-11%
Continut de Bacterii Aerobe totale 865.000.000 UFC/gr

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

SANOSOIL® nediluat, nu conţine metale grele (peste măsură, 
prezente în natura matricelor);
e sănătos din punct de vedere patogen (FĂRĂ Escherichia Coli, FĂRĂ 
Clostridia); nu conţine reziduuri farmaceutice de creştere.

0,6-0,7 kg/l (pudra)
0,9-1 kg/l (pelet)

UZ AGRICOL ŞI MODALITĂŢI DE UTILIZARE

Se distribuie omogen pe toată suprafaţa sau localizat (în funcţie de nevoi şi de situaţia iniţială); este necesară incorporarea
 şi irigare ulterioară (cantitatea de apă în funcţie de apa din sol

DOZE MEDII DE UTILIZARE
CULTURI DE LEGUME

1.500 – 2.000 kg/ha
Incorporare la 10 - 15 cm la ultima lucrare a solului

BABY LEAF (culturi din gama  a IV-a)

90 – 120 kg/1.000m2 - Sapare si irigareIn sera (tunel sau sera deschisa)
(pre-insamantare)

TUTUN

CULTURI POMI FRUCTIFERI

Plantare noua 0,5 – 1 kg/planta
In groapa, amestecat bine cu pamant; a se iriga

Plante in productie - Adulte 2 – 3 kg/planta
In functie de varsta si dimensiunea plantei; a se iriga

 rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

In camp deschis 
(pre-insamantare sau plantare)

In sera la pregatirea terenului 
(pre-insamantare sau plantare)     se sapa 10-15 cm si se iriga

sanosoiL® ESTE UN ÎNGRĂŞĂMÂNT ORGANIC CARE POATE FI UTILIZAT IN GENERAL ÎN PREGĂTIREA 
TERENULUI PENTRU CULTURI, DAR ÎN SPECIAL:

- PENTRU CULTURI DE LEGUME (ÎN SPATII PROTEJATE SAU IN CÂMP DESCHIS) 
- POMI FRUCTIFERI (PLANTATIE NOUA SI ÎN PRODUCŢIE) 
- PEPINIERE DE PLANTE DE FRUCTE ŞI DE GRĂDINĂ / PENTRU REÎMPĂDURIRE
- CULTURI BABY LEAF (CULTURI DE LEGUME DIN GAMA A PATRA) 
- PE ORICE TIP DE SOL PUTERNIC UTILIZAT, CARE NECESITĂ UN APORT DE ÎNGRĂŞĂMÂNT COMPLET

Azot (N) organic 4-5%
Anhidrida Fosforica (P2O5) totala 1–1,5%

atenTIe:  iN  FUNCŢIE  DE  CARACTERISTICILE  SALE  DESCRISE  ŞI  STĂRII  SALE  FIZICE  (MAI  ALES  ÎN  FORMA  DE  PULBERE-FULGI)  ESTE  VORBA  DE  UN  PRODUS  PENTRU 
DISTRIBUIREA CĂRUIA ESTE RECOMANDATĂ UTILIZAREA DE MĂNUŞI, MASCĂ ŞI OCHELARI DE PROTECŢIE, CA ÎN CAZUL UNEI DISTRIBUŢII NORMALE DE SULF ŞI CUPRU. 
Animalele trebuie ţinute departe de zonele tratate timp de cel puţin 4-5 zile

PEPINIERE (plante verzi pentru reimpadurire sau gradina)

         

In camp deschis (inainte de 
plantare)

1.500 - 2.000 kg/ha
Incorporare la 10 - 15 cm la ultima lucrare a terenului

Incorporare in solul din patul germinativ                             6-8  kg/m3  de  sol  de  turba
Plante talie/tulpina mica             0,5 – 1 kg/planta      
Plante talie/tulpina mica                                                                            1 – 2 kg/planta      
Plante talie/tulpina mica                                                                              3-5 kg/planta

Teren de pepiniera « desfiintat» si de regenerat
 inainte de noua cultura   In funcţie de tipul de desfiintare efectuata (dacă reziduul vegetal e mult sau puţin) 



0% 100%
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DUNG® 5.12+20C

• Continutul ridicat in fosfor indica DUNG® 5.12+20C ca pe un produs foarte indicat
 in  toate etapele de preinsamantare (pentru culturile extensive: grau, orz, rapita,  
porumb, floarea soarelui etc)  si/sau  preplantare  (pentru  culturi  horticole:  legume,
 flori,  capsuni, pomi fructiferi, vita de vie, arbusti fructiferi etc.) pentru a facilita 
inradacinarea plantelor.

• Diferitele forme de azot organic, eliberate de gunoiul de grajd si faina proteica 
premite  disponibilizarea  (mineralizarea)  treptata  si  progresiva  a  elementelor 
nutritive.  Prin  urmare  aceste  procese  permit  potrivirea  furnizarii  de  substante 
nutritive  cu  necesitatile  culturii  in  diferite  stadii  fenologice  ale  acesteia.  Acest 
lucru este important, in special deoarece permite utilizarea acestui ingrasamant in
 perioada de toamna-iarna fara  a exista  riscul  spalarii  si  levigarii  substantelor 
nutritive in profunzimea solului, datoritata precipitatiilor din aceasta perioada

DUNG® 5.12+20C / Caracteristici:

• Forma 

• DUNG® 5.12+20C este utilizat deasemenea pe scara larga la insamantarea sau
 plantarea culturilor hobby, in livada sau gradini, sau in plantarile de primavara, 
in amestec cu substratul la o rata de 3-4 kg/m3.

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

36 >                                    INGRASAMINTE ORGANO-MINERALE PELETATE

PRIN SEMANAT

SPECIAL  PENTRU  CULTURI 
DE CEREALE SI INFIINTATE 

Amestec organic din
mix  de gunoi de grajd 
humificat (bovine, pasare) Faina proteica              Fosfat natural

 fizica: peleti omogeni de forma cilindrica, cu diametru mediu de 3-4 mm si o lungime medie de 4-5 mm    

•  DUNG® 5.12+20C cuprinde intr-o formula unica principalele substante nutritive necesare in faza de preinsamantare

 a culturilor de cereale de toamna-iarna, pe langa acest lucru fiind si BIO
•  Producerea sa NU PREVEDE nicio  uscare  termica (folosind cuptoare sau suflante de aer cald) si implica contopirea  
atenta  a  matricei  organice  cu  cea  minerala.  Acest proces este rodul unei uniuni atente si a unei reactii succesive 
intre diferitele componente, fara utilizarea niciunui conservant sau liant

•  Produsul  final  se  prezinta  sub  forma  fizica  de  peleti,  foarte  uscat,  pentru facilitatea  aplicarii.  In  contact
 cu  umiditatea  solului,  cu  ploaia  sau  cu  apa provenita din irigare, 
 DUNG® 5.12+20C se topeste eliberand treptat continutul sau nutritional

• Materia organica prezenta in cantitati mari, exercita atat un rol nutritional pentru 
culturi (in principal ca sursa de azot organic si oligoelemente) cat si de protectie 
a matricei minerale care este prezenta in compozitia ingrasamantului



6%

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

CULTURA                                           EPOCA                             DOZA                          INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Dung® 5.12+20C  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Azot (N) total 5%
Azot (N) organic 5%
Anhidrida fosforica (P2O5) totala 12%
Anhidrida fosforica (P2O5)
solubila in acid si apa

Anhidrida fosforica (P2O5) solubila in apa 1%
Oxid de Calcio (CaO) 8%
Carbon (C) organic 20%
Substanta organica humificata 34-35%

Acizi fulvici 5%
Acizi humici 4%
Continut de bacterii aerobe 920.000.000 UFC/g
Continut bacterii anaerobe 620.000.000 UFC/g
Bor (B) 10 mg/kg
Mangan (Mn) 100 mg/kg
Zinc (Zn) 30 mg/kg
Greutate specifica 0,7-0,8 kg/lt
Umiditate 12%

CEREALE DE TOAMNA-IARNA (GRAU, ORZ, RAPITA ETC)

PORUMB FLOAREA SOARELUI

GAZON

ALTE CULTURI
CULTURI FURAJERE

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

Culturi horticole (legume, flori, arbusti fructiferi, pomi fructiferi, vita de vie etc.)

Inainte de semanat
incorporati produsul cu

ultima lucrare de 
pregatire a terenului

 Inainte de semanat

700-800 kg/ha
pe toata
suprafata

800-900 kg/ha
incorporati produsul cu
 ultima  lucrare  de
pregatire a terenului

Inainte de semanat 
sau la suprafata

distribuiti produsul,
tasati si irigati100-150 kg/mp

400-600 kg/haIa semanat sau Ia suprafata 
Ia repornirea in vegetatie irigati sau curatati

inainte de semanare
plantare

400-500 kg/ha in 
banda de 50 cm 

sau
600-800 kg/ha pe
 toata suprafata

incorporati produsul cu 
ultima lucrare

de pregatire a terenului



0% 100%

DUNG® 3.5.7s+18C
GUNOI DE GRAJD 

ADEVARAT IMBOGATIT CU 
POTASIU 

Amestec organic din mix de gunoi
de grajd humificat (bovine, pasare)

Sulfatde 
potasiu

Fosfat
natural

Producerea sa NU PREVEDE nicio uscare termica 
(folosind cuptoare sau suflante de aer cald) si implica 
contopirea atenta a matricei organice cu cea minerala 
printr-o fermentare naturala de 9 luni.
Materia organica de baza este in general prezenta in 
cantitati egale de 80% (fiecare 100 kg de produs 
aduce in sol 80 kg de materie organica).

In baza organica se adauga 2 substante minerale cu 
scopul de a creste cantitatea de fosfor si de a furniza
potasiu (exclusiv din SULFAT) 

  
Stare fi zica:  

DUNG® 3.5.7s+18C / Caracteristici:

In  contact  cu  umiditatea  din  sol  sau  cu  apa  de 
irigare, peletii se umfla si se dezintegreaza treptat in 
sol.

Matricea  organica  este  formata  din  :  gunoi  de  bovina 
colectat de la grajduri cu asternut, completand cu gunoi
 de pasari tot pe asternut.
Masa de gunoi de grajd este depozitata in gramada si 
gestionata  intr-un  proces  standard  de  9  luni  timp  in 
care  are  loc:  uscarea,  concentrarea,  stabilizarea  si 
igienizarea.  La  sfarsitul  procesului  se  obtine  o  “baza 
organica”  activa,  bogata  in  bacterii  utile  solului 
(aproximativ  1.730.000.000  UFC/gr  continut  de 
bacterii  aerobe,  1.370.000.000  UFC/gr  continut  de 
bacterii anaerobe).

             Peleti foarte uscati, pentru facilitatea 
aplicarii   

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC
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Cuprinde intr-o formula unica ECHILIBRATA principalele 
substante  nutritive  necesare  plantatiilor  de  pomi 
fructiferi,  vita-de-vie,  arbusti  fructiferi  cat  si  pentru 
culturile horticole, Azot (N), Fosforul (P2O5) si 
Potasiu (K2O). 
Contine deasemenea si principalele microelemente: fier
 (Fe), bor (B) si zinc (Zn).

furnizand  totodata  si 
trioxid de sulf (SO3).

                 LA VITA-DE-VIE INIERBATA LA     CULTURILE HORTICOLE DIN CAMP DESCHIS                           SUB FURTUNUL DE IRIGARE 
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CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in parte (fertilitate: 
chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul unui plan de fertilizare.

CULTURA                                             EPOCA                           DOZA                         INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Dung® 3.5.7s+18C  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Azot (N) total 3%
Azot (N) organic 3%
Anhidrida fosforica (P2O5) totala 5%

Oxid de potasiu (K2O) sol. in apa 7%
Anhidrida sulfurica (SO3) solubila in apa 5%
Carbon (C) organic 18%

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Substanta organica humificata 31%
Acizi Fulvici 7%
Acizi humici 8%
Continut de bacterii aerobe total 1.730.000.000 UFC/g
Continut de bacterii anaerobe total 1.370.000.000 UFC/g
pH 6-7
Greutate specifica 0,7-0,8 kg/l
Umiditate 15-16%

Anhidrida fosforica (P2O5) sol. in citrat de

amoniu neutru si apa

VITA DE VIE

PIERSICI KIWI

MASLIN ALUN

GAZON SI PLANTE DE GRADINA

CULTURI DE LEGUME HOBBY SI PROFESIONALE

PREGATIREA SOLULUI: 4-6kg de Dung® 3.5.7s+18C pe m3 de sol afanat, turba sau pamant deja pre-constituit, 
dar nefertilizat (ansamblu poate contine, de asemenea, un material inert care confera porozitate)

MERI PERI CIRESI



A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

dupa recoltare sau la 
inceputul primaverii

inainte de cosit si irigati

incorporati produsul; in
  caz de plantatie 

In cazul plantarilor noi de material saditor si a fertilizarii "la groapa de plantare", doza variaza in functie de 
dimensiunea plantei si de dimensiunea gropii de plantare. Cantitatea de ingrasamant trebuie sa fie de 
aproximativ 30-50 gr in cazul utilizarii de material saditor cu radacina nuda, sau in cantitati mai mari in cazul 
utilizarii unui material saditor deja dezvoltat, la care radacina este acoperita de pamant (balon de pamant) si 
nu are contact direct cu ingrasamantul. Apoi irigati.

500-600 kg/ha in
 banda

800-1200 kg/ha 
pe toata suprafata

dupa recoltare sau la
inceputul primaverii

incorporati produsul; 
in caz de plantatie inierbata,
 imprastiati produsul inainte 

de cosit

dupa recoltare sau la
 inceputul primaverii 600-800 kg/ha

incorporati produsul;
in caz de plantatie inierbata,
imprastiati  produsul inainte 

de cosit

incorporati produsul;

 700-900 kg/ha                           
                  produsul inainte de cosit

in caz de plantatie 
inierbata, imprastiati 

dupa recoltare sau la 
inceputul primaverii inierbata, imprastiati produsul 

1-5 kg/planta

700-800 kg/ha

arbustilor vesnic verzi;
pe gazon in luna februarie

distribuiti produsul,
tasati si irigati70-120g/m2

toamna  inainte  de  caderea
frunzelor sub coronamentul

hobby
70-120 g/m2

toamna sau primavara, la
 pregatirea terenului  profesionale

600-1000 kg/ha

    incorporati produsul    
la ultima lucrare

de pregatire a solului



0% 100%

DUNG® 8.6.6s+30C

MATRICE
 ORGANICA

80%

Sulfat de 
potasiu

DUNG® 8.6.6s+30C / Caracteristici:

APLICAREA IN BANDA DE 5-20 
CM LATERAL DE PLANTE SI
INCORPORARE USOARA
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       •

• Materia organica de baza este in general prezenta in cantitati egale de 80% (fiecare 100 kg de produs aduce in 
sol 80 kg de matrice organica) si indeplineste mai multe functii:

In livezile inierbate in care nu 
sunt  prevazute  lucrari  ale 
terenului,  se  procedeaza  la 
aplicarea  produsului  in 
perioadele climatice favorabile 
(toamna¬iarna) sau inainte de 
cosirea ierbii.

INCORPORARE  LA  5-15  CM
Cele mai bune rezultate sunt 
obtinute  prin  distribuirea 
produsului  inainte  de  ultima 
lucrare  a  solului,  permitand 
astfel incorporarea produsului 
inainte  de  insamantarea  sau 
plantarea culturilor.

DISTRIBUTIE PE TOATA 
SUPRAFATA CU 

• DUNG® 8.6.6s+30C se prezinta sub stare fizica de peleti omogeni de forma cilindrica, cu un diametru mediu
 de 3-4 mm si o lungime medie de 4-5 mm, foarte uscati, pentru facilitarea aplicarii. In contact cu umiditatea
 din sol sau apa de irigat, peletii se umfla si se dezintegreaza treptat.

             

• La baza organica sunt adaugate apoi faina proteica ca o sursa suplimentara de azot organic si fosfor si doua
 matrici minerale pentru cresterea nivelului de fosfor si pentru un aport de potasiu (exclusiv din SULFAT).

• de hranire a plantelor (in primul rand ca sursa de azot organic si oligoelemente)
• de protectie a matricilor minerale cu care se afla in amestec; de fapt este o substanta organica 
 "humificata" stabila si bogata in compusi (acizi humici si fulvici) menita sa lege elementele minerale
 din compozitia ingrasamantului
• face ca ingrasamantul sa nu levige in straturile inferioare ale solului, crescand eficienta acestuia de utilizare 
  si oferind posibilitatea de distribuire a ingrasamantului chiar si toamna sau iarna precum si primavara
 are un aport si stimuleaza "activitatea  biologica din sol", rol foarte important in scopul  corectarii  si 
 imbunatatirii continue  a  capacitatii de absorbtie a radacinilor plantelor 

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

Fosfat natural

Amestec organic din mix de gunoi de
grajd humificat (bovine, pasare) Faina proteica

MATRICILE ORGANICE SPECIFICE UTILIZATE SUNT:
• Gunoi de bovine, paiele recoltate din asternuturile din grajduri, gunoi de pasari de curte recoltat intotdeauna 
din  asternuturile din spatiile de crestere. Masa de ingrasamant este stocata in gramezi si fermenteaza intr-un 
proces  standardizat  al  FOMET  timp  de  9  luni,  timp  in  care  se  obtine:  uscarea,  concentrarea,  igienizarea, 
humificarea gunoiului de grajd. La sfarsitul procesului se obtine o "baza organica" vie, bogata in bacterii benefice
 in sol circa 1.090.000.000 UFC/gr de continut de bacterii aerobe, 860.000.000 UFC/gr de continut de bacterii 
anaerobe. 
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CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR
CULTURA                                        EPOCA                             DOZA                             INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Dung® 8.6.6s+30C  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand 
acelasi mod de utilizare.

Acizi humici 5%
Substanta organica humificata 43-48%

Carbon (C) organic 30%
Acizi Fulvici 5%

Oxid potasiu (K2O) solubil in apa 6%
Anhidrida Sulfurica (SO3) solubila in apa 5%
Oxid de Calciu (CaO) 3%

Anhidrida fosforica (P2O5) solubila in citrat 
de amoniu neutru si apa

Azot (N) total 8%
Azot (N) organic 8%
Anhidrida fosforica (P2O5) totala 6%

KIWI

PORTOCALI CLEMENTINE LAMAI

VITA-DE-VIE

ALUN

CULTURI DE LEGUME

GARDURI VII SI BORDURI FLORALE

PLANTE DE GRADINA

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Umiditate 8-10%
Greutate specifica 0,9-1,0 kg/lt

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

JARDINIERE, GHIVECE, GAZON

CULTURI EXTENSIVE (grau, orz, ovaz, rapita, porumb, floarea soarelui

MICROORGANISME (calculate pe UFC/gr)
Continut de bacterii aerobe totale 1.090.000.000
Continut de bacterii anarobe totale 860.000.000
Contine Microelemente:
Fier, Bor, Zinc, Mangan
IN MOD NATURAL prezente in matricea organica
utilizata

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

600-700 kg/ha
pe toata 
suprafataiernii

500-600 kg/ha
pe toata 
suprafata

600-700 kg/ha
pe toata 
suprafata

600-800 kg/ha
pe toata 
suprafata

600-1000 kg/hape 
toata suprafata
sau in banda
de 50/60 cm

Dupa recoltare 
sau la sfarsitul 

Dupa recoltare 
sau in februarie

La sfarsitul iernii - 
inceputul primaverii

Dupa recoltare sau 
la sfarsitul iernii

Inainte de semanare 
sau plantare

Inainte de semanare

  Toamna sau la 
sfarsitul iernii

Primavara

Toamna sau primavara

600-800 kg/ha
pe toata 
suprafata

500-700 g/metru 
liniar

200-400 g/m2

200-500 g/planta in 
functie de dimensiune

Daca  este  posibil
 incorporati usor

Daca este posibil
 incorporati usor

Daca este posibil
 incorporati usor

Daca este posibil
 incorporati usor

Daca este posibil
 incorporati usor

Distribuiti si incorporati 
produsul cu ultima lucrare 
de pregatire a terenului

Daca este posibil 
incorporati usor

Incorporati si irigati

Jardiniere si ghivece 
=incorporati si irigati gazon 

=aplicati si tasati 
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DUNG
SUPERGUANOXY

® 
4.15.5s+2Mg0+25C
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Faina
proteica

PENTRU FERTILIZAREA DE 
BAZA A TUTUROR 

CULTURILOR

Sare de 
magneziu 
Kieserite

Sulfat de
potasiu

•  componenta  gunoi  de  grajd  este  cu  eliberare  “medie”,  cu  scopul  de  a
 satisface nevoile initiale ale culturii.

 Prin urmare, aceste procese permit potrivirea eliberarii de substante nutritive 
cu exigentele culturii in diferitele sale faze fenologice.

•  SUPERGUANOXY®  4.15.5s+2MgO+25C  este  considerat  un  produs  universal 
pentru  fertilizarea  profunda  a  tuturor  culturilor,  care  urmeaza  in  timpul  
ciclului vegetativ,  o  integrare  de  Azot/Potasiu,  in  functie  de  necesitati.  
Foarte  apreciat  in  tehnica  de  agricultura  ecologica,  poate  fi  utilizat  si  in 
culturile  conventionale  si  pentru  fertilizare  gradinilor  (plante  verzi,  arbusti, 
garduri vii, plantare noua).

•  Formele  diferite  de  Azot  Organic,  eliberate  de  gunoiul  de  grajd  si  de  Faina  proteica,  permit  o  
 disponibilitate (mineralizare) graduala si progresiva a elementului nutritiv in special :

acele culturi care au nevoie de un echilibru adecvat între potasiu şi magneziu.

•  componenta  Faina  Proteica,  in  schimb,  pare  a  fi  cu  eliberare  “lenta”  
 cu scopul de a urmari planta pe durata restului ciclului vegetativ.

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
 SACI MARI 500 kg, VRAC

Amestec organic 
din mix de gunoi 
de grajd humificat 
(bovine, pasare)                   Fosfat natural 

SUPERGUANOXY® 4.15.5s+2MgO+25C / Caracteristici:

   culturii.  Productia sa NU PREVEDE nicio forma de uscare artificiala (utilizare de cuptoare sau suflare cu aer  
   cald) si  implica imbinarea  dintre  matricea  organica  si  cele  minerale.  Acest  proces  este  rezultatul  unui    
   amestec  si realizare  succesiva  intre diferite componente fara utilizarea de lianti sau conservanti. 

•  Potasiul,  exclusiv  din  sulfat  si  Magneziul,  total  solubile,  facand 
  SUPERGUANOXY® 4.15.5s+2MgO+25C deosebit de potrivit  pentru toate 

 •  Stare fizica: pelet omogen de forma cilindrica cu diametrul mediu de 3-4 mm si lungimea medie de 5-7 mm
 • SUPERGUANOXY®  4.15.5s+2MgO+25C contine intr-o singura formula toate elementele nutritive principale necesare 

• Continutul ridicat de Fosfor indica SUPERGUANOXY® 4.15.5s+2MgO+25C ca   
un  produs  deosebit  de  adecvat  pentru  toate  fazele  de  pre-insamantare 
(pentru culturile extensive) si/sau pre-transplantare (pentru culturile de legume).
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2% 10%

5,5%

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

CULTURA                                        EPOCA                             DOZA                                 INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Superguanoxy® 4.15.5s+2Mg0+25C  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand
 acelasi mod de utilizare.

KIWI

PORTOCALI CLEMENTINE LAMAI

STRUGURI DE MASA

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Azot (N) total 4-5%
Azot (N) organic 4-5%
Anhidrida fosforica (P2O5) totala 15-16%
Anhidride fosforica (P2O5) solubila in acid formic la 

Anhidride fosforica (P2O5) solubila in citrat de amoniu
 neutru si in apa

Oxid de potasiu (K2O) solubil in apa 5-6%

Oxid de magneziu (MgO) solubil in apa 2%
Anhidrida Sulfurica (SO3) solubila in apa 5%
Oxid de Calciu (CaO) 8%
Carbon (C) organic 25-28%
Substanta organica humificata 43-48%

MICROELEMENTE

Bor, Mangan, Fier, Zinc,  prezente in mod 
natural in materia prima

MASLIN

CULTURI HORTICOLE

CEREALE LUCERNA



A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

Sfarsit de iarna inceput 
de primavara

600-700  kg/ha in  camp 
deschis pentru plante adulte

400-500 kg/ha pe rand 
pentru plante tinere

Daca  este  posibil, a 
se ingropa si iriga

Sfarsit de iarna
Daca este posibil,  a se
 ingropa, sau a se cosi

 iarba

Sfarsit de iarna 
inceput de primavara

1-4 kg/planta in functie de 
dimensiune

1-5 kg/planta in functie de 
dimensiune

Daca este posibil, a
 se îngropa, iriga sau 

a se cosi iarba 

Primavara
700-1.000 kg/ha
in camp deschis Incorporare si irigare 

500-1.000 kg/ha
in functie de cultura, 

camp deschis 
Incorporare 

Incorporare 

Inainte  de  samantare 
sau la plantare

Inainte  de  samantare 
sau la regenerare

700-800 kg/ha
camp deschis
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DUNG® 3.6.12s+2Mg0+10C
SPECIAL LIVADA 

SI GRADINA

Fosfat 
natural 
slab             Sulfat de potasiu

Sare de 
magneziu 
Kieserite

Faina
proteica

DUNG® 3.6.12s+2MgO+10C / Caracteristici:

 Ingrăşământul organic azotat FĂINĂ PROTEICĂ, matrice bogată în azot. Este constituită din componente proteice care 
eliberează treptat, în timp, azotul.

 Ingrăşământul mineral “SULFAT DE POTASIU”; obţinut prin procesul de extracţie fizică şi 
astfel adecvat pentru a fi utilizat în agricultura ecologică.

 Ingrăşământul  mineral  “KIESERIT”  (Sulfat  de  magneziu),  matrice  importantă  pentru 
prezenţa sulfului şi magneziului solubile.

DUNG® 3.6.12s+2MgO+10C / ca nutrient:

Amestec organic din 
mix de gunoi de grajd 
humificat  (bovine, 
pasare)

 “AMESTEC HUMIFICAT DIN GUNOI DE GRAJD” care provine din aşternuturile din fermele zootehnice compuse din 
paie şi diverse reziduuri vegetale. Sunt fermentate pentru o perioadă de circa 9 luni, permiţând maturizarea completă a 
produsului şi formarea de molecule organice complexe.

Produsul este caracterizat prin compoziţia de matrice care permite utilizarea acestuia 

temperaturilor) acţiunea de absorbţie prin rădăcină este încă activă. De fapt, produsul nu 
este spălat de ploile de toamnă, deoarece nu conţine azot mineral.
DUNG® 

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC
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•  Compostul  organo-mineral NPK DUNG® 3.6.12s+2MgO+10C este obtinut datorita unei serii valoroase de ingrasaminte : 

 Ingrăşământul mineral “FOSFAT NATURAL” produs natural foarte bogat în fosfor, calciu şi microelemente, care a fost 
supus doar procesului de măcinare, crescând suprafaţa astfel încât să reacţioneze cu componentele coloidale alesolului, 
în special cu substanţa organică.

în perioada de toamnă. In special, după recolta de vară, culturile arboricole pot fi 
fertilizateîn lunile octombrie-noiembrie, când (cu excepţia scăderii bruşte şi îndelungate a 

3.6.12s+2MgO+10C este conceput cu un raport între elementele nutritive, optime 
pentru culturile cum ar fi Vita de vie. Nu are un aport excesiv de azot si poate fi 
usor „integrat” in fertilizarea de primavara-vara; urmeaza astfel toti parametri recomandati
 pentru „vinul de calitate”, pentru care se cauta un aport echilibrat si nu prea viguros.
Este utilizat pe scara larga pentru fertilizarea gradinilor familiale  „Biologice”,  ca cele de 
rosii, vinete, dovlecei, etc.



DUNG® 3.6.12s+2Mg0+10C CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

CULTURA                                          EPOCA                             DOZA                           INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Dung® 3.6.12s+2Mg0+10C  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand 
acelasi mod de utilizare.

Acizi humici 4%
Continut de bacterii aerobe 920.000.000 UFC/g
Continut de bacterii anaerobe 620.000.000 UFC/g
Bor (B) 10 mg/kg
Cobalt (Co) 10 mg/kg
Mangan (Mn) 100 mg/kg
Molibden (Mo) 120 mg/kg
Zinc (Zn) 30 mg/kg
Greutate specifica 0,7-0,8 kg/lt
Umiditate 12%

Carbon (C) organic 10%
Substanta organica humificata 18%
Acizi fulvici 5%

Oxid de Magneziu (MgO) total 2%
Oxid de Magneziu (MgO) solubil in apa 2%
Anhidrida sulfurica (SO3) solubila in apa 14%

Oxid de potasiu (K2O) solubil in apa 12%

Azot (N) total 3%
Azot (N) organic 3%
Anhidrida fosforica (P2O5) totala 6%

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

distribuiti produsul, 
tasati si irigati

VITA DE VIE

PIERSICI KIWI

MERI PERI CIRESI

GAZON SI PLANTE DE GRADINA



A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

CULTURI DE LEGUME HOBBY

800-1200 kg/ha 
pe toata suprafata

500-600 kg/ha in
 banda

Dupa recoltare 
sau la inceputul 

primaverii

Dupa recoltare 
sau la inceputul 

primaverii

Dupa recoltare 
sau la inceputul 

primaverii

Toamna inainte de caderea
 frunzelor sub 

coronamentul arbustilor 
vesnic verzi; 

pe gazon in februarie

In toamna, la 
pregatirea terenului 70-120 g/m2 Distribuiti produsul

70-120g/m2

700-900 kg/ha

600-800 kg/ha

Incorporati   produsul;
in caz de plantatie 

inierbata,  imprastiati 
produsul inainte  de cosit

Incorporati   produsul;
in caz de plantatie 

inierbata,  imprastiati 
produsul inainte  de cosit

Incorporati   produsul;
in caz de plantatie 

inierbata,  imprastiati 
produsul inainte  de cosit
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AZOMAT® 5.10.15s+2Mg0+7,5C

SPECIAL PENTRU
LEGUME SI FRUCTE

BOGAT IN 
CONTINUT

 DE 
BACTERII 
POZITIVE

GUNOI DE 
GRAJD 

HUMIFICAT

Sare de 
magneziu 
Kieserite

Sulfat de
 potasiu

Sulfat de 
amoniu

 Asigura o „pornire” corecta a plantei şi ataşarea rădăcinilor (roşii, vinete, varză creaţă, 
dovlecei,  etc.).  Combinaţia  corectă  a  matricei  organice  cu  sulf,  magneziu  şi  potasiu 
asigură un bun rezultat calitativ şi asupra pepenelui galben şi verde.

AZOMAT® 5.10.15s+2MgO+7,5C / Caracteristici:
• Stare fizica: peleti omogeni de forma cilindrica, cu un diametru medie de 

• Azotul prezent în cele două componente: mineral de tip amoniacal pentru o absorbţie rapidă de către plante; organic

•  Magneziu  solubil:  permite  integrarea  cat  mai  buna  a  fertilizantului,  contribuind  la 
  echilibrul nutritiei pe baza de potasiu.

 pentru o eliberare mai treptata in timp.
•  Fosforul: este foarte solubil si, prin urmare, disponibil pentru plante.

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

46 >                                   INGRASAMINTE ORGANO-MINERALE PELETATE

Amestec organic 
din mix de gunoi 
de grajd humificat 
(bovine, pasare)     Fosfat diamoniu

•  (SO3) solubil: în  plus fata de  furnizarea sulfului,  esential pentru  nutritia 
plantelor,  favorizeaza  o  evolutie  corecta  a  substantei  organice  si  faciliteaza  
solubilizarea  altor elemente nutritive, cum ar fi fosforul.

•  Potasiul: este exclusiv de sulfat, aspect agronomic foarte important pentru   
sensibilitatea crescuta a multor culturi de legume si fructe la clor.

• Azomat® 5.10.15S+2MgO+7,5C este un ingrăsamant a cărui utilizare oferă rezultate
 optime  pentru  toate  culturile  horticole:  în  câmp  deschis  şi  în  seră,  cu  sistem  de 
fertiirigare prin care se efectuează adăugările de azot în timpul ciclului vegetativ.

 Poate fi distribuit pe toata suprafata în camp deschis sau în banda de 50 cm, in
functie de  organizarea fermei. Aceeasi abordare poate fi valabila pentru culturile de
fructe de diferite tipuri.

mediu de 3-4 mm si o lungime 5-7 mm
•  In Azomat® 5.10.15S+2MgO+7,5C matricea organică este dată de gunoiul de grajd selecţionat, supus unor 
    perioade  de fermentare aeroba timp de 9 luni în mediu controlat, atingând niveluri ridicate de humificare în produsul final. 
    Această  procedură ofera matricei organice o valoare agronomică mare



AZOMAT® 5.10.15s+2Mg0+7,5C CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

CULTURA                                       EPOCA                           DOZA                                 INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Azomat® 5.10.15s+2Mg0+7,5C  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, 
avand acelasi mod de utilizare.

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional.         
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Oxid potasiu (K2O) 15%
Oxid de magneziu (MgO) total 2%
Anhidrida sulfurica (SO3) solubila in apa 16%
Carbon (C) organic 7,5%

PEPENE GALBEN  PEENE VERDE

CULTURI HORTICOLE IN CAMP DESCHIS

MERI PERI PIERSICI

CIRESE

 rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

CULTURI HORTICOLE IN SPATII PROTEJATE

Substanta organica humificata 13%
MICROORGANISME (calculate pe UFC/GR)
Continut de bacterii aerobe totale 1.080.000.000
Continut de bacterii anaerobe totale 850.000.000
Umiditate 10-12%
pH 6-7
Greutate specifica 0,8-0,9 kg/lt

500-700 kg/ha in 
camp deschis in 
functie de cultura

Pre-insamantare
sau plantare

Pre-insamantare 
sau plantare 

80-150 kg/1000m2

Incorporare si irigare

Incorporare si irigare

Sfarsit de iarna 
inceput de 
primavara

500-700 kg/ha Daca  este  posibil,  a se
 incorpora, iriga sau cosi 

iarba

Sfarsit de iarna 
inceput de 
primavara

1-5 kg/plantain 
functie de 
dimensiune

Daca este posibil, a se 
incorpora, iriga sau cosi

 iarba

Inainte de 
transplantare

600-800 kg/hain 
camp deschis

sau 400-500 kg/hape 
banda de 50 cm

Incorporati produsul la 
ultima lucrare a 

terenului

Azot (N) total organic 5%
Azot (N) organic 1%
Azot (N) amoniacal 4%
Anhidrida fosforica (P2O5) totala 10%
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AZOMAT® 12.6.6s+22C

Faina
proteica

SPECIAL 
MASLIN SI CITRICE

AZOMAT® 12.6.6s+22C / Caracteristici:

• Productia de AZOMAT® 12.6.6s+22C NU PREVEDE nicio formă de uscare la cald (utilizarea de cuptoare sau suflare 
cu aer cald) şi implică unirea intimă dintre matricea organică şi aceste minerale.

• Substanța organică prezentă în cantități mari, exercită atât un rol de alimentație pentru

REVIGOREAZA
  CULTURA

REVITALIZEAZA 
SOLUL

• AZOMAT® 12.6.6s+22C este un ingrasamant care satisface nevoile de fertilizare

apar cu o anumită gradualitate.

recomandabil să se îngroape ușor produsul, sau cosită iarba deasupra. Se recomanda
utilizarea pe gazon la începutul primăverii, cu posibile adăugiri în faza de vară, dacă 
este necesar.

a culturilor, cum ar fi maslinul (în special în zona de Sud a Italiei) și citricele (portocal, 
clementin, lamai). Poate fi distribuit prin împrăştiere pe întreaga suprafață sau plasate 
sub  coronament  pentru  o  singură  plantă  în  cazul  în  care  terenul  este  în  pantă  sau 
pepiniere au plante care nu respectă un rând prestabilit. Pentru randament maxim, este

culturi  (în principal ca o sursă de azot organic și  oligoelemente) cât şi  de protecție a 
matricelor  minerale  amestecate  în  aceasta.  Permite  formarea  compușilor  cu 
elementele  nutritive  minerale  care  reduc  posibilitatea  unor  reacții  de  insolubilizare  a 
solului. Mai mult, este asimilat de plante încet, datorită proceselor de mineralizare care

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

48 >                                   INGRASAMINTE ORGANO-MINERALE PELETATE

Sulfat  de 
Uree potasiu

Amestec organic din mix de gunoi de 
grajd humificat  (bovine, pasare)

 Acest proces este rezultatul unei uniuni atente si a unei reactii ulterioare intre diversele componente fara a utiliza niciun
conservant si nici lianti.

• AZOMAT® 12.6.6s+22C se prezintă în stare fizică de peleti omogeni de formă cilindrică cu diametrul mediu de 3-4 mm 
şi lungime medie de 4-5 mm, foarte uscati, uşor de distribuit. În contact cu umiditatea terenului sau cu apa din irigaţii, 
peletii se umflă şi treptat se dezintegrează în sol.

• Relația  dintre  diferitele  elemente  nutriționale  a  fost  formulată  pentru  utilizarea  sa 
optimă pe culturi, cum ar fi măslinul, citricele, strugurii de masă.

• Componentele produsului permit o acțiune promptă și imediată din partea fracțiunii de 
azot  ureic  și  o  mai  mare  persistență  în  timp  a  azotului  organic. Potasiul  inclus  in 
formulare este tot din sulfat.



al 2% 4%

2%

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

CULTURA                                         EPOCA                           DOZA                               INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Azomat® 12.6.6s+22C  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand
 acelasi mod de utilizare.

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Continut de bacterii aerobe totale 1.080.000.000
Continut de bacterii anaerobe totale 850.000.000
Umiditate 12%
Greutate specifica 0,8-0,9 kg/lt

Oxid potasiu (K2O) solubil in apa 6%
Anhidrida Sulfurica (SO3) solubila in apa 6%
Carbon (C) organic 22%

Azot (N) total 12%
Azot (N) organic 5%
Azot (N) ureic 7%
Anhidrida fosforica (P2O5) 6%

Anhidrida fosforica (P2O5) solubila in Citrat 
amoniac neutru si apa

PORTOCAL CLEMENTINE LAMAI

MASLIN

STRUGURI DE MASA

CULTURI DE LEGUME

CULTURI EXTINSE DE VARA

GARDURI VII SI BORDURI

PATURI DE FLORI SI GAZON 

PALNTE DE GRADINA

 rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod corect
 ambalajele

MICROORGANISME  (calculate  pe  UFC/GR)
Anhidrida fosforica (P2O5) solubila in acid formic 

600-700 kg/ha
in camp deschis

Daca se poate, a se 
incorpora usor

Daca se poate,  a 
se incorpora sau 

cosi iarba

Sfarsit de iarna
inceput de
primavara

Sfarsit de iarna
1-5 kg/planta
in  functie de 
dimensiune

in camp deschis Incorporare si irigare500-600 kg/haPrimavara

Pre-insamantare 
plantare 

500-600 kg/hain camp 
deschissau in bandade

 50/60 cm
Incorporare si irigare

Inainte de
samantare

600-800 kg/ha
in camp deschis

Se distribuie si se 
incorporeaza  la  ultima 

lucrare a terenului

Toamna sau
sfarsitul iernii

500-700 g/metru 
liniar

A  se  incorpora  si  
iriga usor

200-400 g/m2Primavara
Paturi de flori = a se
incorpora si iriga

Gazon = a se tasa

Toamna sau 
primavara

200-500 g/plantain
 functie de 
dimensiune

Incorporare si irigare
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AZOMAT® SUPER N28+14C

100%

FRACTIE ORGANICA

Curba de mineralizare
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continut de azot, numite "manomatrice'' exemplu:
 piele de animale, resturi de tabacarie, unghii si coarne de animale, altele
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

AZOMAT® SUPER N28+14C / Caracteristici:

• Forma fizica: peleti omogeni de forma cilindrica, cu un diametru mediu de 3-4 mm si o lungime medie de 4-5 mm

• Compozitia sa specifica organica il face mai valoros decat ingrasamintele organo-minerale cu grad mai ridicat de 

UR
EE

garanteaza:
• acoperirea nevoilor nutritionale imediat = greutate 

specifi ca 
proteica

Boabe

 1 Fertilizare
pre-samantare

2  Fertilizare
    la suprafata

•  Prezenta  gunoiului  de  grajd  si  de  pasari        AZOMAT®  SUPER  N28+11C pe PORUMB

Apr. Mai Iun. Iul.

Apr.

Aug. Sep. Oct. Nov.

Crestere

Distribuire
cu o singura trecere 
sau fractionat in doua

Aparitie
Samanta

Aparitie
 puf

Inflorire

Materie
ceroasa

Materie 
fizica Materie

plina

•  Produsul  este  foarte  bine  uscat  si  se  
 poate  imprastia  cu  orice  fel  de  
 distribuitor de ingrasaminte

•  Produsul,  datorita  matricei  organice  din 
 compozitie,  este  foarte  recomandat  pentru
 culturi  cu  ciclu  mediu/lung  si  cu  cerinte
 ridicate de azot.

• Caracteristicile  originale  ale  materiei 
 organice nu sunt modificate in niciun fel  
 de orice  fel  de  proces  fierbinte  (de   
 exemplu  uscare  artificiala),  proces  ce
 ar afecta  negativ microflora atat de  
 necesara activitatii microbiene din sol

• capacitatea  de  stimulare  a  activitatii 
microorganismelor  din  sol,  datorita 
componentei sale organice diversificate

= nutritia asigurata de uree care dureaza
  in timp (3-4 luni) = matricea organica 

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

50 >                                   INGRASAMINTE ORGANO-MINERALE PELETATE

Amestec organic
din mix de gunoi 
de grajd humificat
(bovine, pasare) Faina de pene Uree

0% 100%



AZOMAT® SUPER N28+14C CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

CULTURA                                           EPOCA                            DOZA                               INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Azomat® Super N28+14C isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Azot (N) total 28%
Azot (N) organic 5%
Azot (N) ureic 23%
Carbon (C) organic 14-16%
Substanta organica 24-27%
Umiditate 10-11%

inainte de semanat

    sau

incorporati produsul la
ultima lucrare de
pregatire a solului

    sau

incorporati produsul
la ultima lucrare de
pregatire a solului

CULTURI FURAJERE

sau incorporati produsul
Ia ultima lucrare

de pregatire a solului

CULTURI HORTICOLE (LEGUME, FLORI ETC)

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod corect
 ambalajele

PORUMB FLOAREA SOARELUI

CEREALE DE TOAMNA IARNA

GAZON

ALTE CULTURI

    la suprafata Ia
repornirea in vegetatie 400-600 kg/ha    irigati sau imprastiati 
                                                 desupra culturii

inainte de semanat 
    sau plantat

400-500 kg/ha in 
banda de 50 cm

700-800 kg/ha
pe toata 
suprafata

400-500 kg/ha
pe toata 
suprafata

daca este posibil odata
 cu lucrarile de
intretinere (prasit)

pH 7-7,5%
Greutate specifica 0,7-0,8 kg/lt

      la acoperirea
      lastarilor

600-800 kg/ha pe
 toata suprafata

inainte de semanat       800-900 kg/ha

  la suprafata la a 6-a frunza   500-600 kg/ha        daca este posibil 
  odata cu lucrarile de 
    intretinere (prasit)

70-120  g/m2 distribuiti  produsul,  
  tasati si irigati

inainte de semanare
sau la suprafata

MICROORGANISME (calculate pe UFC/GR)
Continut de bacterii aerobe totale 541.000.000
Continut de bacterii anaerobe totale 428.000.000



0% 100%

AZOMAT® 6.16+12C

Fosfat
Natural

Forma fizica: peleti omogeni de forma cilindrica, cu un diametru mediu de 3-4 mm 
si o lungime medie de 4-5 mm

AZOMAT® 6.16+12C / Caracteristici:

sistem radicular optim.

Materia organica de baza este in general prezenta in cantitati egale de 60% (fiecare
 100 kg de produs aduce in sol 60 kg de matrice organica)

La baza organica sunt adaugate doua matrici minerale pentru ridicarea nivelului de 
fosfor:  diamoniu fosfat care reprezinta 50% din fosforul complet solubil in apa si 
fosfatul natural care reactioneaza in timp cu substanta organica si se dizolva incet..

Adancime min 2 cm/max 15 cm

Adancime min 2 cm/max 15 cm

Adancime min 2 cm/max 15 cm

dezvoltarea unui 
Producerea sa NU PREVEDE nicio uscare termica (folosind cuptoare sau suflante 
de aer cald) si implica contopirea atenta a matricei organice cu cea minerala.
In contact cu umiditatea din sol sau apa de irigare, peletii se umfla si se 
dezintegreaza treptat in sol.

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

SPECIAL PENTRU CEREALE 
SI CULTURI HORTICOLE

SEMANATE SAU PLANTATE

Amestec organic din mix de gunoi 
de grajd humificat (bovine, pasare)  Diamoniu Fosfat

52 >                                   INGRASAMINTE ORGANO-MINERALE PELETATE

AZOMAT® 6.16+12C cuprinde intr-o formula unica ECHILIBRATA principalele substante 
nutritive  necesare  la  insamantarea  culturilor  extensive  (cereale  de  toamna-iarna, 
porumb,  floarea  soarelui  sau  la  plantarea  culturilor  horticole:  azotul  (N)  pentru 
sustinerea cresterii vegetative dupa germinare si fosfor (P2O5) pentru a asigura 

Matricile organice specifice utilizate sunt:
Gunoi de bovine, paiele recoltate din asternuturile din grajduri, gunoi de pasari de 
curte  recoltat  intotdeauna  din  asternuturile  din  spatiile  de  crestere.  Masa  de 
ingrasamant este stocata in gramezi si fermenteaza intr-un proces standardizat al 
FOMET timp de 9 luni, timp in care se obtine: uscarea, concentrarea, igienizarea, 
humificarea gunoiului de grajd. La sfarsitul procesului se obtine o "baza organica" 
vie,  bogata  in  bacterii  benefice  in  sol  (circa  1.298.000.000  UFC/gr  de  bacterii 
aerobe,  1.029.000.000  UFC/gr  bacterii  anaerobe  +  bacterii  amonificante,  bacterii 
denitrificatoare, bacterii celulozoitice, bacteri Schizomycetes).
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CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Azomat® 6.16+12C  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Azot (N) total 6%
Azot (N) organic 2%
Azot (N) amoniacal 4%
Anhidrida fosforica (P2O5) totala 16%

Anhidrida fosforica (P2O5) solubila in apa 8%
Carbon (C) organic 12%

Acizi fulvici 5%

Acizi humici 6%

Continut de bacterii aerobe 1.298.000.000 UFC/g

Continut de bacterii anaerobe 1.029.000.000 UFC/g

Greutate Specifica 0,7-0,8 kg/lt

Umiditate 12%

pH 7

DOZE MEDII DE APLICARE

AZOMAT® 6.16+12C este necesar in fazele ce precede insamantarea sau plantarea, momente ideale pentru imprastiere.   

Produsul poate fi distribuit:

1) "pe toata suprafata" ca un ingrasamant traditional
2) "in banda" cu un distribuitor de ingrasaminte echipat cu tuburi care prin imprastiere acopera o latime de circa 40-60 cm

CULTURA EPOCA DOZA INDICATII

PORUMB FLOAREA SOARELUI

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional.   
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

Anhidrida fosforica (P2O5) sol. in 
citratamoniu neutru si apa

A se 
arunca în 

mod corect
 ambalajele

CULTURI HORTICOLE IN CAMP DESCHIS

SFECLA

CEREALE DE TOAMNA IARNA

GAZON

CULTURI FURAJERE

Inainte de semanat 600/800 kg/ha

(Dozele variaza si 
infunctie de tipulde 

imprastiere) 

400-500 kg/ha
in banda de 50 cm

sau
600-700 kg/ha

pe toata suprafata

Inainte de semanat 80-150

Inainte de 
semanat sau la 

suprafata

kg/1.000 m2

 80-120 g/m2

Inainte de semanat
sau la inceputuI 

primaverii
400-500 kg/ha

Incorporati produsul la 
ultima lucrare de pregatire 
a solului sau distribuiti 
peste cultura pe toata 

suprafata

Distribuiti produsul, tasati si
 irigati

Incorporati produsul la 
ultima lucrarede pregatire

 a solului

Incorporati produsul la 
ultima lucrarede pregatire

 a solului

Incorporati produsul la 
ultima lucrarede pregatire

 a solului

Inainte de semanat 500-700 kg/ha
Incorporati produsul la
 ultima lucrare de 
pregatire a solului



MICROGRANULA
R

FERYSOL® TOP 31
54 >                                                            INGRASAMINTE MINERALE

AMBALAJE DISPONIBILE SACI 25 kg pe palet de 1.350 kg

• Nu emite mirosuri urâte şi nu eliberează umiditate 
în  depozit;  poate  fi  amestecat  împreună  cu  alte 
îngrăşăminte microgranulare, granulare şi fulgi

•  Cedează  elementul  fier  gradual,  în  timpul  ciclului 
vegetativ  al  culturii;  se  recomandă  administrările  de 
primăvară-vară

FERYSOL® TOP 31 

 MONOHIDRAT

• FERYSOL® TOP 31 constituie o noutate absolută în sectorul fertilizării pentru aportul de fier solubil. Reprezintă o 
formulă cu titlul înalt de fier solubil în sol şi disponibil pentru plantă cu valoare declarată de fier la 31%

FERYSOL® TOP 31 / Caracteristici:

• Produs microgranulat, dimensiune 0,5-1 mm, pe bază de fier (sulfat) cu aditiv de stabilizare; moleculă de fier sulfat

• Acest produs trebuie utilizat exclusiv cu distribuire pe sol sau in amestec in matrite. Se exclude utilizarea in 
apa sau prin fertilizare si irigare

REINVERZIRE DE TOP PE 
BAZA DE FIER ŞI SULF

• Stabil  în timp,  chiar şi  timp  de  mai  multe  luni  în  propriile  ambalaje;  nu se sfarma,  nu  se  oxidează,  nu  îşi pierde 
caracteristicile chimice şi efectul acestora

SPECIAL PENTRU GAZON  SI PATURI DE FLORI

•  FERYSOL®  TOP  31  PREVINE  ŞI  ÎNTREŢINE 
CLOROZA  FERICĂ  încă  de  la  prima manifestare:
 îngălbenire  internervuriana  a  frunzelor  superioare
 bine diferentiată  de  coloratura  verde  centrală, cu
 dezvoltare slabă a mugurilor  şi  a  coloraţiei  florilor.  
Acest  fenomen  este consecinţa  deficienţei  efective  
de fier din sol şi indisponibilitatea  acestuia  pentru  
absorbţia  radiculară cauzată de prezenta excesivă de
 calcar şi  de valorile crescute ale pH (alcalin)

• Acidifiază şi  corectează terenurile  alcaline reducând 
valoarea pH-ului din soluţia care circulă în sol; aduce 
şi cantităţi mari de anhidridă sulfurica SO3.

determină în câteva 
ore o îmbunătăţire a 

culorii fără 
dezavantajele unui 

exces de azot (care 
poate duce la boli, 

creşterea excesivă a 
ierbii, diminuare a 

rezistenţei la secetă)  



CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

CULTURA                                                   DOZA                                            INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Ferysol® Top 31  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Produs microgranular, dimensiuni 0,5-1 mm
Fe total solubil 31%
Anhidrida sulfurica (SO3) solubila in apa 45%
Greutate specifica 1,3 kg./lt.

Valoare pH 2,5
Metale grele: Pb < 0,5 ppm
Metale grele: Cu < 0,5 ppm
Alte metale absente sau urme

UTILIZARE CA SUBSTANŢĂ NUTRITIVĂ

DOZE ŞI MODALITĂŢI DE UTILIZARE IN kg

PREGATIREA  SOLULUI
Se amesteca bine 50 – 100 g pe m3 de turba

POMI FRUCTIFERI

PODGORIE

CAMELI HORTENSI AZALEE CICLAMINE   RODODENDRIONI

GAZON PAT DE FLORI - ZONE VERZI

CAPPSUNI ZMEURA COACAZE MURE



A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

• Utilizarea trebuie sa se facă direct la sol cu dispozitivul de împrăştiere (manual sau cu mijloace mecanice); sau aplicat
 la fiecare plantă sub coronamentul sau, în cazul plantelor fructifere sau ornamentale: se imprastie pe teren şi în acelaşi 
timp se îngropa la minim 4 cm şi maxim 15 cm adâncime: în acest sens se desfăşoară o acţiune nutritivă sau corectivă în 
funcţie de dozele distribuite pe unitatea de suprafata.

•  In  mod  normal,  dozele  recomandate  sunt  suficiente  pentru  prevenirea  si  îngrijirea  deficitului  de  fier.  În  cazuri 
extreme (prezenţă mare de calcar activ în teren, pH foarte bazic) poate fi necesar să se intervină cu mai multe aplicări de  
la începutul primăverii.

•  In cazul în care fertilizarea se face in livezi cu iarba (gazon spontan sau reînsemânţat între rânduri) produsul trebuie 
 să fie distribuit uniform pe toata suprafaţa; poate fi utila tăierea ulterioara a ierbii, în scopul de a accelera dizolvarea 
produsului.

• După fiecare intervenţie asupra solului, a se efectua o uşoară incorporare şi irigare cu scopul de a umezi produsul.

0,4 - 0,8 kg pe planta (si
 în funcţie de dimensiunea 

plantei)

0,5 - 0,6 kg pe planta

40 - 50 g pe m2

30 - 40 g pe m2

  0,2 - 0,3 kg pe planta

A se incorpora produsul sub 
coronament; a se iriga

A se incorpora produsul sub 
coronament; a se iriga

A se iriga

A se evita aplicarea directă pe 
frunze şi flori datorită acidităţii 

produsului



      G R ANULA
RE

Fe
++

SO3

Mg++

FERMAG®

56 > INGRASAMINTE MINERALE

 PLUS

FIER-MAGNEZIU

Este un complex de ingrasaminte minerale granular, obtinut 
prin reactie chimica, capabil de aport de fier, sulf si magneziu
 in forma solubila cu o singura interventie de fertilizare.

FERMAG® PLUS / Caracteristici:

FERMAG® PLUS contine o cantitate mare de fier intr-o forma usor de asimilat pentru 
culturi (Fe 2+). Datorită compoziţiei sale este deosebit de potrivit pentru prevenirea şi 
tratarea Clorozei ferice, simptomatologie tipica pentru carenta de fier sau pentru 
imobilizarea sa.

Continutul ridicat de sulf (SO3) ofera, de asemenea, produsului FERMAG® 
PLUS o reactie acida (pH = 2,5 - 3,5).
Aceasta caracteristica permite reducerea reacţiilor de insolubilizare a fierului 
tipice pentru solurile calcaroase sau cu reacţie alcalină. Forma fizică granulară
 a  lui  FERMAG®  PLUS  încetineşte  transferul  de  fier,  comparativ  cu 
sulfatul  feros  heptahidrat  cristalin  garantând  o  acţiune  mai  de  durată  şi 
constantă în timp; prin urmare este indicat atat pentru interventii  in perioada 
sfarsit de iarna cat si inceput de primavara.

       ELIBERARE FIER DIN        
PARTEA FERMAG    PLUS

AMBALAJE DISPONIBILE
SACI 25 kg pe palet de 1.500  kg           
SACI MARI 500 kg, VRAC

FERMAG® PLUS contine Magnesiu solubil în apă şi aşadar disponibil cu promptitudine pentru plantă. 
Acest lucru face FERMAG® PLUS un îngrăşământ adecvat pentru prevenirea clorozei cauzată de lipsa de 
magneziu, tipică în solurile bogate în potasiu. Magneziul reprezintă, de fapt, împreună cu fierul, unul  dintre 
componentele fundamentale ale moleculei de clorofilă, indispensabilă pentru metabolismul organismelor 
vegetale şi pentru creşterea acestora.

FERMAG® PLUS nu se descompune dacă este ţinut mult timp în magazie şi nu degajă mirosuri urâte. Se poate 
amesteca cu alte îngrăşăminte granulare, de tipul azot, fosfat sau potasiu. Utilizarea sa optimă este în perioada de 
primăvară; mai ales pentru culturile de pomi, răspândirea pe sol poate avea loc şi în lunile de toamnă, după recoltă, 
acolo unde planta este încă activă. Realizează un „efect de ecologizare” mult mai continuu şi omogen faţă de un produs 
cu fier-chelat.



DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

CULTURA                                            EPOCA                           DOZA                           INDICATII

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Fermag® Plus  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Zinc (Zn) 0,1%
Mangan (Mn) 0,6%
pH 2,5 - 3,5
Greutate specifica 1,1 kg / lt

Fier (Fe) total 12%
Fier II (Fe) solubil in apa 12%
Anhidrida sulforica (SO3) solubila in apa 35%
Oxid de magneziu (MgO) total 5%
Oxid de magneziu (MgO) solubil in apa 3%

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

DOZE MEDII DE UTILIZARE RECOMANDATE pe kg/ha IMPOTRIVA CLOROZEI FERICE

Pe rand, cu plante in productie
A se îngropa uşor; dacă nu este posibil, a se distribui înainte de a cosi iarba

Adancimea de îngropare depinde de gradul de deficienţă

CONTINUT PRODUS:

MERI PERI CIRESE CAISE

PIERSIC PRUNI KIWI

NUC STRUGURI DE MASA CITRICE

CAPSUNI HORTICOLE

Terenuri necalcaroase si 
sau aprovizionate cu 

materie organica

Terenuri calcaroase si sau 
slab aprovizionate cu 

materie organica 
CULTURA



A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod corec 
 ambalajele

POMI FRUCTIFERI PODGORIII   KIWI   CITRICE

GAZON     CULTURI DE FLORI

GAZON        CULTURI DE FLORI  PLANTE CU FRUNZA VERDE

Inceput de primavara

Inceput de primavara

Inceput de primavara

Pre-insamantare sau 
pre-transplantare la 
pregatirea solului

Pre-insamantare sau 
pre-transplantare la 
pregatirea solului

0,3-0,8 kg
pe planta

0,3-0,8 kg
pe planta

0,4-0,8 kg
pe planta

  
                 500-700 kg/ha

60-100 kg pe 
1000 m2

A se ingropa produsul; 
daca solul  e cu iarba, a
se imprastia inainte  de 

cosire.

A se ingropa produsul; 
daca solul e cu iarba, a
se imprastia inainte  de 

cosire.

A se ingropa produsul; 
daca solul  e cu iarba, a
se imprastia inainte  de 

cosire.

A se ingropa produsul 
înainte de amenajarea 

terenului

A se ingropa produsul 
sau a se imprastia la 
suprafata; apoi irigati

la plantatie noua 600 700 800

300 400 500

40-50 kg la 1000 m2 60-80 kg la 1000 m2 80-120 kg la 1000 m2

Terenuri  cu  carente  de  fier  si 
sau foarte calcaroase



AMINOSUPER® N 6,5

44,50%

58 >                                                 INGRASAMINTE ORGANICE LICHIDE

INGRASAMINT ORGANIC 
LICHID PENTRU 
FERTIRIGAREA TUTUROR 
CULTURILOR

AMBALAJE     FLACON kg 1 BUTOI kg 250
BIDON kg 6 CISTERNA kg 1.250
BIDON kg 25

5)

AMINOACIZI 
TOTALI

PEPINIERA HORTICULTURA POMI FRUCTIFERI                    CULTURA DE FLORI

•  Aminosuper®  N  6,5  se  poate  amesteca  cu  principalele  ingrasaminte  (lichide  sau  pulbere)  precum  si  cu 
pesticidele,  cu  exceptia  acelor  produse  cu  reactie  bazica-alcalina  (ex.  cupru,  uleiuri  minerale).  Va  recomandam 
intotdeauna sa faceti un test de compatibilitate inaintea utilizarii.

2) se varsa incet si treptat Aminosuper® N 6,5 in recipientul de amestec (consultati tabelul pentru dozaj) 
3)  se agita pentru a se obtine un amestec omogen.

PREPARARE
1) se toarna prima data apa in recipientul de amestec.

pentru a indeparta din instalatie intreaga solutie cu Aminosuper® N 6,5.

4) va rugam sa retineti ca natura organica a produsului poate produce un "efect de spuma". Acest efect poate fi anulat prin 
      folosirea unui agent antispumant adecvat sau prin incetinirea manevrei de amestecare a compozitiei 

IN APA

• Aminosuper® N 6,5 este un îngrăşământ lichid cu caracter exclusiv organic. Recomandat atât ca îngrăşământ cât şi
 ca biostimulant. Matricea este, de fapt, de natură aminoacidă cu caracter fluid hidroizolat, şi, pe lângă furnizarea de
 Azot  (N)  pentru  hrănirea  directă,  conţine  şi  compuşi  intermediari  de  proteine  care  îndeplinesc  funcţii  energetice  pentru

 iarnă).  Poate  fi  utilizat  şi  ca  suport  pentru  erbicide  ca  supliment  într-un  plan  de  fertilizare  şi  irigare  minerală  pentru  a  
 creşte  eficienţa absorbţiei.

 plantă. De aici acţiunea bio-stimulantă de creştere a rădăcinilor, adica mai buna rezistenţă la frig (în cazul utilizărilor de

 distribuiti prin sistemul de fertirigare curat, in timpul necesar pentru o aplicare completa, respectand dozele recomandate 
  iar  dupa  terminarea  distribuirii  produsului  prin  sistemul  de  fertirigare,  sa  se  lase  timp  de  10-15  minute  sa  curga  apa
  curata   

 SOLUBIL 
100%UTILIZARE LA  

RADACINA

Spălarea (în soluţie) a rădăci- 
nilor înainte de noua trans- 
plantare; atât pentru plantele 
verzi de grădină cât şi pentru
 reîmpădurire. Stimulează  for-
 ţa  rădăcinilor  şi sporeşte efi- 
cienţa prinderii.

După  transplantare  cat  si
 in faza de productie; a se 
distribui prin  furtun  sau 
picurator.  Se poate utiliza în
 camp deschis şi în spatii 
protejate.

După  transplantare  pentru
noi plantatii;  sporeşte prin- 
derea rădăcinilor,  mai  ales  
pe  soluri reci şi dificile (bo- 
gate în calcar sau nămol); în 
timpul ciclului de producţie,  
hrăneşte  planta, stimulează
 diversele  procese fiziolo- 
gice,  o  protejează  în  caz de
 revenire a frigului la sfârşitul
 iernii.

Stimulează cresterea si prin- 
derea plantului transplant in  
ghivece,  jardiniere  si  sere  de
 diverse  dimensiuni. Se reco-
 mandă (in soluţie) şi pentru 
spalarea  radacinilor cu cutii 
de polistiren  plutitoare (float 
system).



15-20 kg/1000m2

2-4

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Aminosuper® N 6,5  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Azot (N) organic 6,5%
Azot (N) organic solubil in apa 6,5%
Carbon (C) organic 23%
Greutate specifica 1,25 kg/lt

pH 7
Substanta uscata 60%
Aminoacizi totali 44,50%
Aminoacizi liberi 4%

CONTINUTUL DE AMINOACIZI =TOTAL 44,50% produs in stare umeda 
AMINOACIDOGRAMA (g/100 g produs in stare umeda) - (valori medii indicative) 

Alanina 0,04
Arginina 0,13
Acid Aspartic 1,72
Cisteina 0,48
Acid Glutamic 3,94
Glicina 16,40
Hidroxiprolina 3,09
Histidina 0,24
Izoleucina 0,09

Leucina 2,37
Lizina 3,23
Metionina 4,63
Fenilalanina 0,08
Prolina 7,32
Serina 0,01
Treonina 0,13
Tirozina 0,26
Valina 0,34

Dilutia Aminosuper® N 6,5: 500-600 gr in 100 lt de apa; in cazul in care se amesteca cu alte produse, reduceti la 200-300 gr in 100 lt de 
apa. Interval de utilizare: 7-8 zile in functie de conditiile de pe camp.

15-20 kg/1000m2

GARDURI VII, BORDURI, RONDOURI DE FLORI

IN CONTAINERE
irigare prin aspersie sau direct in vase

RADACINA NUDA 
irigare prin aspersie

TOMATE

ARDEI, VINETE

DOVLECEL, CASTRAVETI

FLORICULTURA PERIOADA DE APLICARE

CULTURI PENTRU FRUCTE PERIOADA DE APLICARE

Nr
APLICARI

Nr 
APLICARI

Nr 
APLICARI

PEPENE GALBEN

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional.    
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

PEPINIERA PERIOADA DE APLICARE Nr
APLICARI

in functie de dimensiunea
 plantei

in spatii protejate         4-6 kg/1000m2

             in camp deschis                    40-60 kg/ha
in spatii protejate         3-5 kg/1000m2

PEPENE VERDE,                           in spatii protejate 3-5 kg/1000m2

             in camp deschis                    30-50 kg/ha

dupa rasarire sau plantare/in perioada de crestere

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

              HORTICULTURA                 PERIOADA DE APLICAREDOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

      sau 4-6 kg       dupa plantare/la inceputul primaverii          1-3
            la 100m liniari

1-2

20-25 kg/1000m2

TOMATE PENTRU INDUSTRIE      in camp deschis                     50-60  kg/ha              dupa rasarire sau plantare/in perioada de crestere       5-6
 in spatii protejate                  5-6 kg/1000m2

2-4  
in camp deschis                    50-60 kg/ha

       dupa plantare/inflorire/formarea fructelor         2-3   

       dupa plantare/inflorire/formarea fructelor        3-4
             in camp deschis                    30-50 kg/ha

CAPSUNI                                                      in spatii protejate 5-8 kg/1000m2                    dupa plantare, in perioada de crestere vegetativa 2
ANGHINARE                                   in camp deschis                    30-50 kg/ha                                           dupa plantare/la repornire 2-3

 
in functie de Ø vaselor

     

Redeschiderea mugurilor/in cazul reintoarcerii 
valurilor de frig conditi/generale de stres

Redeschiderea mugurilor/in cazul reintoarcerii 
valurilor de frig conditi/generale de stres

TRANDAFIRI 5-8 kg/1000m2 dupa taiere 2-4
FLORI IN VASE (diferite Ø) 3-5 kg/1000m2                                                          dupa transplantarea in vase 2-3

SEMINTOASE (MERI,PERI) 40-60 kg/ha                                                                                                                   2-4
SAMBUROASE (PRUNI, PIRSIC, CIRESI, CAIS)                         50-70 kg/ha                                                                                                           2-4

VITA DE VIE DE VIN, VITA DE VIE DE MASA, KIWI                  40-70 kg/ha                                                                                                                                    2-3
MASLINI                                                                                         50-80 kg/ha                                                                                                                                              1-2
CITRICE                                                                                          50-80 kg/ha                                1-2

Toamna/sfarsitul iernii pentru absorbtie post recoltare

La sfarsitul iernii in postrecoltare
La sfarsitul iernii in postrecoltare

Toamna/sfarsitul iernii pentru absorbtie post recoltare
Toamna dupa recolrare/primavara in vegetatie

       dupa plantare/inflorire/formarea fructelor        2-4       



AMINOSPRINT® N 8

49,90

60 >                                                 INGRASAMINTE ORGANICE LICHIDE

INGRASAMINT ORGANIC 
LICHID PENTRU 
FERTIRIGAREA TUTUROR 
CULTURILOR

AMINOACIZI 
TOTALI

AMBALAJE FLACON kg 1 BUTOI kg 250
BIDON kg 6 CISTERNA kg 1.250
BIDON kg 25

100%
SOLUBIL 
IN APA

PREPARARE
1) se toarna prima data apa in recipientul de amestec.
2) se varsa incet si treptat Aminosprint® N8 in recipientul de amestec (consultati tabelul pentru dozaj).                       
3) se agita pentru a se obtine un amestec omogen.

5) se recomanda distribuirea solutiei rezultate din amestec, prin fertirigare, la ultima faza de distributie a apei sau 
ingrasamantului iar  dupa  terminarea  distribuirii  produsului  prin  sistemul  de  fertirigare,  sa  se  lase  timp  de  10-15  minute
sa  curga  apa curata, pentru a indeparta din instalatie intreaga solutie cu Aminosprint® N8.

UTILIZARE LA  
RADACINA

                 PEPINIERA                                            HORTICULTURA                           POMI FRUCTIFERI SI VITA DE VIE                      FLORICULTURA

Umectarea (in solutie) a radaci- Dupa plantare pana in faza 
de productie; distribuiti prin 
furtunul de udat sau prin pi- 
curare. Se recomanda pentru
 utilizare atat  in  camp des- 
chis cat si in  spatii protejate.

Dupa transplantare in cazul 
plantatiilor noi; imbunatateste 
acceptarea  grefei  radiculare,
 in  special  pe  solurile  reci  
si dificile (bogate in calcar si 
argila);  in cazul plantatilor pe 
rod,  hraneste planta, stimu- 
leaza diferitele procese fizi- 
ologice si protejeaza de in- 
toarcerea eventualelor valuri 
de frig de la  sfarsitul iernii, 
dupa incalzirea vremii.

Stimuleaza cresterea si inrada- 
cinarea plantelor in vase, straturi
 de flori si alte suporturi  pentru 
plantat de diferite dimensiuni. 
Recomandat (in solutie) si pen- 
tru imbaierile radiculare in cazul 
paletelor alveolare din polistiren 
(float system).

nilor  inainte  de  plantare; atat  
pentru  plantele  altoi  cat  si 
pentru  plantele  portaltoi. Sti- 
muleaza  forta  radiculara  si 
creste  eficienta  altoirii plante- 
lor.

• Aminosprint® N8 este un ingrasamant lichid cu caracter exclusiv organic. Recomandat atat ca nutrient cat si ca 
biostimulant.  Matricea este,  de fapt,  de natură  aminoacida  cu  caracter  fluid  hidroizolat,  si,  pe  langă  furnizarea de 
Azot  (N)  pentru  hrănirea  directă,  conţine  şi  compuşi  intermediari  de  proteine  care  îndeplinesc  functii  energetice  pentru 
plantă. De aici si acţiunea bio-stimulantă de creştere a radacinilor, aceasta fiind mai buna rezistenta la frig (in cazul utilizărilor
 de iarna). Poate fi utilizat si ca suport pentru erbicide ca supliment într-un plan de fertilizare si irigare minerală pentru a 
creşte eficienta absorbtiei.

•  Aminosprint®  N8  se poate  amesteca  cu  principalele  ingrasaminte  (lichide  si  pulbere)  si  produsele  de  protectie  a
 culturilor,  cu  excepţia  acelor  produse  cu  reactie  bazo-alcalina  (de  ex.  cupru,  uleiuri  minerale).  Se  recomanda 
intotdeauna un test.

4) va rugam sa retineti ca natura organica a produsului poate produce un "efect de spuma". Acest efect poate fi anulat prin     
folosirea unui agent antispumant adecvat sau prin incetinirea manevrei de amestecare a compozitiei 



10-15 kg/1000m2

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Aminosprint® N8  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

GARDURI VII, BORDURI, RONDOURI DE FLORI

PERIOADA DE APLICARE

PERIOADA DE APLICARE

PERIOADA DE APLICARE

PERIOADA DE APLICARE

HORTICULTURA

IN CONTAINERE
irigare prin aspersie sau direct in vase

RADACINA NUDA 
irigare prin aspersie

PEPINIERE

Alanina 4,5
Arginina 3,2
Acid Aspartic 2,8
Cisteina 0,2
Acid Glutamic 5,2
Glicina 12,6
Hidroxiprolina 4,1
Histidina 0,6
Izoleucina 0,8

Leucina 1,8
Lizina 2,2
Metionina 0,4
Fenilalanina 1,2
Prolina 6,9
Serina 0,9
Treonina 0,5
Tirozina 0,7
Valina 1,3

pH 6 - 6,5
Substanta uscata 60%
Aminoacizi totali 49,90%
Aminoacizi liberi 9%

TOMATE

ARDEI, VINETE

DOVLECEL, CASTRAVETI

PEPENE VERDE, 
PEPENE GALBEN

CULTURI PENTRU FRUCTE

FLORICULTURA

Nr. 
APLICARI

Nr. 
APLICARI

Nr. 
APLICARI

Nr. 
APLICARI

CONTINUTUL DE AMINOACIZI =TOTAL 49,90% produs in stare umeda
AMINOACIDOGRAMA (g/100 g produs in stare umeda) - (valori medii indicative)

Dilutia Aminosprint® N8: 500-600 gr in 100 lt de apa; in cazul in care se amesteca cu alte produse, reduceti la 200-300 gr in 100 lt de apa. 
Interval de utilizare: 7-8 zile  in functie de conditiile de pe camp.

Datele analitice indicate pe saci respectă legislaţia în vigoare.
Toate datele cuprinse în această publicaţie sunt orientative
FOMET spa îşi rezervă dreptul de a efectua modificări fără preaviz

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina plantei.
 Produs destinat doar pentru uz profesional.   A nu se lasa
 la indemana copiilor si a animalelor.

Azot (N) organic 8%
Azot (N) organic solubil in apa 8%
Carbon (C) organic 23%
Greutate specifica 1,25 kg/lt



A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod corect
 ambalajele

   in spatii protejate         3-5 kg/1000m2

    in spatii protejate          3-5 kg/1000m2

    in spatii protejate             4-6 kg/1000m2

sau 2/4 kg
la 100m liniari

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

DOZA PENTRU O
SINGURA APLICARE

10-15 kg/1000m2

in functie de  dimensiunea
 plantelor

2-4

1-2  in functie de Ø vaselor
15-20 kg/1000m2  

Dupa rasarire sau plantare/In perioada de crestere

2-4
in camp deschis                50-60 kg/ha

Dupa plantare/Inflorire/Formarea fructelor

Dupa plantare/Inflorire/Formarea fructelor

2-3
in camp deschis                 30-50 kg/ha

Dupa plantare/Inflorire/Formarea fructelor

3-4
in camp deschis                30-50 kg/ha Dupa plantare/Inflorire/Formarea fructelor

Dupa plantare/In perioada de crestere vegetativaCAPSUNI in spatii protejate 4-6 kg/1000m2                   2
ANGHINARE in camp deschis 30-50 kg/ha       2-3Dupa plantare/La repornire

Toamna/sfarsitul iernii pentru absorbtie post recoltare
Toamna/sfarsitul iernii pentru absorbtie post recoltare
Toamna dupa recolrare/primavara in vegetatie

Redeschiderea mugurilor/in cazul reintoarcerii 
valurilor de frig conditi/generale de stres

Redeschiderea mugurilor/in cazul reintoarcerii 
valurilor de frig conditi/generale de stres

TOMATE PENTRU INDUSTRIE        In camp deschis                  40-50 kg/ha            5-6

                                                            In spatii protejate              5-6 kg/1000m2

2-4
in camp deschis                40-60 kg/ha

La sfarsitul iernii in post recoltare
La sfarsitul iernii in postrecoltare

TRANDAFIRI 4-6 kg/1000m2          Dupa taiere 2-4
FLORI IN VASE (diferite Ø) 3-5 kg/1000m2                                                  Dupa transplantarea in vase 2-3

     Dupa plantare/la inceputul primaverii 1-3

SEMINTOASE (MERI,PERI) 40-60 kg/ha                                                                                                                   2-4
SAMBUROASE (PRUNI, PIRSIC, CIRESI, CAIS)                         50-70 kg/ha                                                                                                           2-4

VITA DE VIE DE VIN, VITA DE VIE DE MASA, KIWI                  40-70 kg/ha                                                                                                                                    2-3
MASLINI                                                                                         50-80 kg/ha                                                                                                                                              1-2
CITRICE                                                                                          50-80 kg/ha                                1-2



AMINOSPRINT® MAGNESIO

25%

62 >                                                 INGRASAMINTE ORGANICE LICHIDE

5) Distribuiti prin sistemul de fertirigare curat, in timpul necesar pentru o aplicare completa, respectand dozele recomandate.

INGRASAMINT ORGANIC LICHID PENTRU 
FERTIRIGAREA TUTUROR CULTURILOR 

IMBOGATIT CU MAGNEZIU SOLUBIL

PREPARARE
1) se toarna prima data apa in recipientul de amestec.
2) se varsa incet si treptat Aminosprint® Magnesio in recipientul de amestec (consultati tabelul pentru dozaj) 

100%
SOLUBIL 

IN APA

AMBALAJE    FLACON kg 1        BUTOI kg 250
BIDON kg 6 CISTERNA kg 1.100
BIDON kg 25

3) se agita pentru a se obtine un amestec omogen.
4) va rugam sa retineti ca natura organica a produsului poate produce un "efect de spuma". Acest efect poate fi anulat 
   prin folosirea unui agent antispumant adecvat sau prin incetinirea manevrei de amestecare a compozitiei 

AMINOACIZI 
 TOTALI

UTILIZARE LA  
RADACINA

                 PEPINIERA                                            HORTICULTURA                           POMI FRUCTIFERI SI VITA DE VIE                      FLORICULTURA
Recomandat pentru soluri 
sausubstraturi dificile (pH 
preaacid) sau cu deficit de 
calciu.Asigura un echilibru 
adecvat de magneziu si 
potasiu. Depreferat, sa se 
aplice in sinergie cu  o 
fertilizare organica de baza. 

Utilizare regulata pentru toa- 
te  culturile horticole in etape-
 le de legare si dezvoltare a 
fructelor, atat in cazul culturi-
 lor in camp deschis cat si in
 cazul culturilor din spatiile 
protejate 

Utilizare in timpul cresterii 
vegetative si a fructelor pen- 
tru a favoriza acumularea de 
zaharuri si prevenirea bolilor 
majore cauzate de deficienta
 de magneziu 

Utilizat in scopul de a controla 
eventualele carente din sub- 
strat, pentru revigorarea par- 
tilor vegetative si garantarea 
unei vieti indelungate a florilor.
 

• Aminosprint® Magnesio este un ingrasamant lichid in exclusivitate de natura organica. Recomandat atat ca nutrient cat si
ca biostimulator. Matricea organica este defapt de natura aminoacida lichida obtinuta din tesut animalier  hidrolizat  furnizand
 deasemenea si azot (N) necesar pentru nutritia directa a plantei. Contine deasemenea compusi intermediari ai proteinelor care
indeplinesc functii energetice pentru planta. De aici si actiunea de biostimulator al cresterii sistemului radicular si a imbunatatirii
rezistentei Ia factorii de stres termici (frig - in cazul utilizarii inperioadele reci, caldura - in cazul utilizarii in perioadele foarte calde). De
asemenea aduce un aport consistent demagneziu (MgO) pentru a tratasi/saua preveni simptoamele tipice de carenta:uscarea 
"coloanei  vertebrale" Ia vita de vie, cloroza internervuriana a frunzelelor in culturile horticole si pomicole. Determina  deasemenea un
efect de ecologizare, magneziul fiind atomul central al clorofilei; dar, desemenea, conduce Ia formarea de zaharuri ce 
influenteaza Brix-ul.  



10-15 kg/1000m2
1-2

15-20 kg/1000m2

2-4

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

10-25 kg/1000m2

GARDURI VII, BORDURI, RONDOURI DE FLORI

FLORICULTURA PERIOADA DE APLICARE

CULTURI PENTRU FRUCTE PERIOADA DE APLICARE

TOMATE in spatii protejate                3-4 kg/1000m2

in spatii protejate                 3-4 kg/1000m2

in spatii protejate                 3-4 kg/1000m2

PERIOADA DE APLICARE HORTICULTURA

RADACINA NUDA
irigare prin aspersie

IN CONTAINERE 
irigare prin aspersie sau direct in vase in functie de Ø vaselor

PERIOADA DE APLICAREPEPINIERE

Nr. 
APLICARI

Nr. 
APLICARI

Nr. 
APLICARI

in spatii protejate                3-5 kg/1000m2

ARDEI, VINETE

DOVLECEL, CASTRAVETI

PEPENE VERDE
PEPENE GALBEN

Azot (N) organic 4%
Azot (N) organic solubil in apa 4%
Oxid de Magneziu (MgO) solubil in apa 3%
Carbon (C) organic 13,5%

Greutate specifica 1,10 kg/lt
pH 6-7
Substanta uscata 40%
Aminoacizi totali 25%
Aminoacizi liberi 1,5%

CONTINUT DE AMINOACIZI = TOTAL 25%  produs in stare umeda 
AMINOACIDOGRAMMA (g/100g produs in stare umeda) - (valori medii indicative)
Alanina 2,54
Arginina 1,29
Acid Aspartic 1,50
Cisteina 0,04
Acid Glutamic 2,41
Glicina 5,77
Hidroxiprolina 2,57
Histidina 1,61
Izoleucina 0,36

Leucina 0,84
Lizina 0,73
Metionina 0,35
Fenilalanina 0,50
Prolina 3,27
Serina 0,31
Treonina 0,19
Tirozina 0,20
Valina 0,56

APLICARI

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare.
Toate datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative
FOMET spa isi rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

sau 2/4 kg
la 100m liniari

in  functie  de  dimensiu- 
nea plantelor

Redeschiderea mugurilor/in cazul reintoarcerii 
valurilor de frig conditii generale de stres

Redeschiderea mugurilor/in cazul reintoarcerii 
valurilor de frig conditii generale de stres

Dupa rasarire sau plantare/In perioada de crestere

Dupa plantare/inflorire/formarea fructelor 2-4
in camp deschis 30-40 kg/ha

Dupa plantare/inflorire/formarea fructelor 2-4
in camp deschis                30-40 kg/ha

Dupa plantare/inflorire/formarea fructelor 2-3
in camp deschis 30-40 kg/ha

CAPSUNI in spatii  protejate 4-6 kg/1000m2                                                                                                                                                                                          2-4
Dupa plantare/La repornire

Dupa plantare/In perioada de crestere vegetativa
ANGHINARE in camp deschis 20-30 kg/ha                                                                                                                                                 2-3

Toamna/sfarsitul iernii pentru absorbtie post recoltareSEMINTOASE (MERI,PERI) 40-60 kg/ha                                                                                                                   2-4
SAMBUROASE (PRUNI, PIRSIC, CIRESI, CAIS)                         50-70 kg/ha                                                                                                           2-4

VITA DE VIE DE VIN, VITA DE VIE DE MASA, KIWI                  40-70 kg/ha                                                                                                                                    2-3
MASLINI                                                                                         50-80 kg/ha                                                                                                                                              1-2
CITRICE                                                                                          50-80 kg/ha                                1-2

Toamna/sfarsitul iernii pentru absorbtie post recoltare
Toamna dupa recolrare/primavara in vegetatie

La sfarsitul iernii in post recoltare
La sfarsitul iernii in postrecoltare

Dupa plantare/inflorire/formarea fructelor 2-3
in camp deschis 30-50 kg/ha

TOMATE PENTRU INDUSTRIE       in camp deschis                   25-50 kg/ha                                                                                                     2-4

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

Dilutia Aminosprint® Magnesiu: 400-500 gr in 100 lt de apa. Interval de utilizare: 5-7 zile  in functie de conditiile de pe camp.
Nr.

Dupa plantare/La inceputul primaverii          1-3

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Aminosprint® Magnesio  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

TRANDAFIRI 3-4 kg/1000m2 Dupa taiere 2-4
FLORI IN VASE (diferite Ø) 3-5 kg/1000m2                                                          Dupa transplantarea in vase 2-3



AMINOSPRINT® CALCIO

28%

64 >                                                 INGRASAMINTE ORGANICE LICHIDE

AMBALAJE    FLACON kg 1        BUTOI kg 250
BIDON kg 6 CISTERNA kg 1.100
BIDON kg 25

5) distribuiti prin sistemul de fertirigare curat, in timpul necesar pentru o aplicare completa, respectand dozele recomandate.

INGRASAMINT ORGANIC LICHID PENTRU 
FERTIRIGAREA TUTUROR CULTURILOR 

IMBOGATIT CU CALCIU SOLUBIL

Utilizare regulata pentru toate 
culturile horticole in etapele de
 legare  si  dezvoltare  a 
fructelor, atat in cazul culturilor
 in  camp  deschis  cat  si  in 
cazul  culturilor  din  spatiile 
protejate.

SOLUBIL 
IN  APA

AMINOACIZI 
TOTALI

Plantele  tratate  cu  Aminosprint®  Calcio  produc  fructe  cu  o  capacitate  mai  buna  de  stocare,  depozitare  la  
rece, dezvoltand pereti celulari mult mai siguri si mai rezistenti.
PREPARAREA
1) se toarna prima data apa in recipientul de amestec.
2)  se varsa incet si treptat Aminosprint® Calcio in recipientul de amestec (consultati tabelul pentru dozaj).                    
3) se agita pentru a se obtine un amestec omogen.
4) va rugam sa retineti ca natura organica a produsului poate produce un "efect de spuma". Acest efect poate fi anulat prin
   folosirea unui agent antispumant adecvat sau prin incetinirea manevrei de amestecare a compozitiei 

RADACINA
UTILIZARE LA 100%

cat si ca biostimulator. Matricea  organica  este  de fapt  de  natura  aminoacida  lichida  obtinuta  din  tesutanimalier 
hidrolizat  furnizand  deasemenea  si  azot  (N)  necesar  pentru  nutritia  directa  a  plantei.  Contine  deasemenea compusi
 intermediari  ai proteinelor  care  indeplinesc  functii  energetice  pentru  planta.  De  aici  si  actiuneade  biostimulator  al
 cresterii  sistemului  radicular  si  a  imbunatatirii  rezistentei  la  factorii  de  stres  termici (frig - in  cazul  utilizarii  in 
perioadele  reci,  caldura  -  in  cazul  utilizarii  in  perioadele  foarte  calde).  De  asemenea  aduce  unaport  consistent  de 
calciu  (CaO) intr-o  forma foarte  usor  asimilabila  de catre sistemul  radicular  al  plantei  pentru a trata si/sau a 
preveni orice boli cauzate  de deficienta de calciu,  cum  ar  fi  putregaiul  apical  la  tomate,  ardei,  vinete,uscarea  
marginala  a  frunzelor  de  salata  si  a  pepenilor  galbeni.

• Aminosprint® Calcio este un ingrasamant lichid in exclusivitate de natura organica. Recomandat atat ca nutrient 

                 PEPINIERA                                            HORTICULTURA                           POMI FRUCTIFERI SI VITA DE VIE                      FLORICULTURA

Recomandat pentru soluri sau 
substraturi dificile (pH prea 
acid)  sau cu deficit  de calciu. 
Asigura  un  echilibru  adecvat 
cu  magnesiul  si  potasiul.  De 
preferinta daca este aplicat in 
sinergie cu o fertilizare organi-
 ca de baza.

Utilizare  in  timpul  cresterii 
vegetative si a fructelor pentru
 prevenirea aparitiei bitterpit- 
ului sau a altor tulburari fizio- 
logice.

Utilizat in scopul de a controla
 eventualele carente ale sub- 
stratului, pentru a consolida 
cultura  si  pentru  a  evita 
cresterea  prea  excesiva  care
 compromite  si  reduce  dura- 
ta de viata a florilor
.



10-15 kg/1000m2

2-4

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Aminosprint® Calcio  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Azot (N) organic 4,5%
Azot (N) organic solubil in apa 4,5%
Oxid de Calciu (CaO) solubil in apa 8%
Carbon (C) organic 15%

Greutate specifica 1,10 kg/lt
pH 6-7
Substanta uscata 52%
Aminoacizi totali 28%
Aminoacizi liberi 2%

Alanina 2,97
Arginina 1,45
Acid Aspartic 1,69
Cisteina 0,04
Acid Glutamic 2,71
Glicina 6,50
Hidroxiprolina 2,89
Histidina 1,81
Izoleucina 0,41

Leucina 0,95
Lizina 0,83
Metionina 0,22
Fenilalanina 0,56
Prolina 3,68
Serina 0,35
Treonina 0,21
Tirozina 0,23
Valina 0,63

PERIOADA DE APLICARE

IN CONTAINERE
irigare prin aspersie sau direct in vase

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

in functie de dimensiunea
 plantelor

PERIOADA DE APLICARE 

PERIOADA DE APLICARE

Nr.
APLICARI

FLORICULTURA

RADACINA NUDA
irigare prin aspersie

in functie de Ø vaselor

in spatii protejate                3-4 kg/1000m2

in spatii protejate                3-5 kg/1000m2

10-25 kg/1000m2

GARDURI VII, BORDURI, RONDOURI DE FLORI

HORTICULTURA PERIOADA DE APLICAREDOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

DOZA PENTRU O 
SINGURA APLICARE

Nr. 
APLICARI

Nr. 
APLICARI

TOMATE

DOVLECEL, CASTRAVETI

in spatii protejate                  3-4 kg/1000m2
ARDEI, VINETE

PEPENE VERDE, 
PEPENE GALBEN

CULTURI PENTRU FRUCTE

CONTINUT DE AMINOACIZI = TOTAL 28%  produs in stare umeda
AMINOACIDOGRAMMA (g/100g produs in stare umeda) - (valori medii indicative)

Dilutia Aminosprint® Calcio: 400-500 gr in 100 lt de apa. Interval de utilizare: 5-7 zile in functie de conditiile de pe camp.

PEPINIERA

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod corect
  

ambalajele

Nr.
APLICARI

sau 2/4 kg
la 100m liniari

Conditii generale de stres

Redeschiderea mugurilor/in cazul reintoarcerii 
valurilor de frig conditii generale de  stres

  1-2

15-20 kg/1000m2

TOMATE PENTRU INDUSTRIE     in camp deschis        25-50 kg/ha            Dupa rasarire sau plantare/in perioada de crestere    2-4
in spatii protejate                3-4 kg/1000m2

 Dupa plantare/inflorire/formarea fructelor 2-4
in camp deschis                30-40 kg/ha

 Dupa plantare/inflorire/formarea fructelor 2-4
in camp deschis               30-40 kg/ha

 Dupa plantare/inflorire/formarea fructelor 2-3
in camp deschis 30-40 kg/ha

 Dupa plantare/inflorire/formarea fructelor 2-3
in camp deschis 30-50 kg/ha

CAPSUNI                                        in spatii protejate 4-6 kg/1000m2                   Dupa plantare, in perioada de crestere vegetativa 2-4
ANGHINARE                                    in camp deschis 20-30 kg/ha Dupa implantare / la repornire 2-3

SEMINTOASE (MERI, PERI) 30-60 kg/ha            2-3
SAMBUROASE (PRUNI, PIERSIC, CIRESI, CAIS)                        25-50 kg/ha            2-3
VITA DE VIE DE VIN, DE MASA, KIWI                                       30-60 kg/ha          2-3
MASLINI                                                                                          30-60 kg/ha   2-3

Toamna/sfarsitul iernii pentru absorbtie post recoltare
Toamna dupa recolrare/primavara in vegetatie

Toamna/sfarsitul iernii pentru absorbtie post recoltare

La sfarsitul iernii in postrecoltare

CITRICE  40-70 kg/ha                                                                             2-3La sfarsitul iernii in postrecoltare

TRANDAFIRI 3-4 kg/1000m2 Dupa taiere 2-4
FLORI IN VASE (diferite Ø) 3-5 kg/1000m2                                              Dupa transplantarea in vase 2-3

Dupa plantare/la inceputul primaverii 1-3



VIGORAMIN® N8+1Fe+0,2B

100%
47,50%
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INGRASAMINT   

VIGORAMIN® N8+1Fe+0,2B
nediluat

VIGORAMIN® N8+1Fe+0,2B diluat 
in solutia pentru utilizare

AMBALAJ FLACON kg 1 BUTOI kg 250
BIDON kg 6 CISTERNA kg 1.250
BIDON kg 25

CARACTERISTICI

AMINIACIZI 
TOTALI

PREPARAREA AMESTECULUI NUTRITIV

3)  Se agita pentru a uniformiza amestecul. In aceasta faza se pot adauga saruri minerale sau pesticide, in dozele recomandate 
4) Atentie: natura organica a produsului poate duce la un „efect spuma”. Un astfel de efect se poate elimina prin adaugarea unui 

 ORGANIC LICHID PE BAZA  
DE FIER si BOR

Actiune de aderenta: adera la suprafata foliara intr-un 
mod optim, chiar si in amestec cu alte ingrasaminte.

Cele  mai  bune  rezultate  au  fost  obtinute  la  tratarea 
culturilor  de  fructe  si  legume  în  perioadele  de 
pre-înflorire, post-înflorire, rodire.

intervale de 10-12 zile, tratand culturile in orele cele mai
 racoroase ale zilei.

Nu efectuati tratamente la temperaturi medii zilnice 
mai mari de 28-30° C.

A se evita amestecarea cu produse pe baza de cupru, 
uleiuri minerale si substante obtinute prin reactie 
bazico-alcalina: trebuie sa treaca cel putin 10 zile intre 
cele doua tipuri de tratament

Stare fizica: fluid complet solubil in apa.

1) Se toarna mai intai apa in recipientul pentru amestec.
2) Se varsa incet si treptat VIGORAMIN® N8+1Fe+0,2B in recipient (pentru dozaje a se vedea partea din spate a fisei).
 

SOLUBIL
 IN APA

     agent antispumant adecvat sau prin incetinirea fazei de amestecare. 
5)  Se stropeste cultura foliar cu duze speciale; se recomandă utilizarea intregului amestec pregatit, evitandu-se astfel formarea 
     unor posibile „depuneri” in cazul in care ramane solutie in recipient 

N8+1Fe+0,2B permite plantei o economie de energie la 
toate  reactiile  biochimice  care  duc  la  producerea  de 
proteine;  acest  lucru  ofera  plantelor  o  pozitie  mai  buna 
pentru  a  face  fata  stresului  produs  de  abiotice  (ingheturi, 
excesuri  si/sau  deficite  de  apa)  si  stresului  produs  de 
biotice (de boli criptogamice, virale, bacteriene si atacuri ale
insectelor).
Transmiterea  elementelor  nutritive:  produsul  este 
constituit  dintr-o  matrice  cu  masa  moleculara  mica  si  un 
continut  ridicat  de  aminoacizi  liberi  care  pot  penetra  rapid 
cuticula foliara, chiar si in amestec cu alte ingrasaminte.

Componente: epiteliu hidrolizat fluid animal, sare de fier 
(sulfat), acid boric.

Este completat în formula sa cu oligoelemente importante, 
cum sunt Fierul si Borul.

Este un ingrasamant de origine naturala obtinut prin hidro- 
liza enzimatica a epiteliului animal; un astfel de proces de 
fabricatie permite obtinerea unei formule bogata in amino- 
acizi liberi si fractiuni proteice cu greutate molecular mica;
acest lucru face produsul in mod deosebit de adecvat 
pentru utilizarea foliara.

UTILIZARE CA NUTRIENT ACTIUNI SUPLIMENTARE DE NUTRITIE

VIGORAMIN® N8+1Fe+0,2B se distribuie pe frunze la Aport energetic: aportul de VIGORAMIN® 

UTILIZARE 

FOLIARA



0,5-1,0 kg/1000m2

2-3

1-3

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Vigoramin® N8+1Fe+0,2B  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

PERIOADA DE APLICARE 

PERIOADA DE APLICARE 

Azot (N) total 8 %
Azot (N) organic solubil in apa 7,2 %
Fier (Fe) total 1 %
Bor (B) total 0,2 %
Carbon (C) organic 20 %

Metionina 0,5 %
Hidroxilizina 0,9 %
Lizina 1,6 %
Glicina 12 %
Ornitina 2,3 %
Leucina 1,5 %
Izoleucina 0,8 %
Valina 1,4 %
Histidina 0,2 %
Arginina 0,7 %

Ac. Aspartic 2,3 %
Fenilalanina 1,0 %
Serina 0,2 %
Ac. Glutamic 4,9 %
Treonina 0,2 %
Alanina 5,3 %
Hidroxiprolina 4,0 %
Prolina 6,7 %
Tiroxina 1,0 %

pH 5,2 - 5,3
Greutate specifica 1,25 kg/lt
Substanta uscata 52 %
Aminoacizi totali 47,50 %
Aminoacizi liberi 7,60 %

FLORICULTURA

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

CONŢINUT DE AMINOACIZI = TOTAL 47,50% din produsul nediluat
AMINOACIDOGRAMA (g/100g din produsul nediluat) - (valori medii indicative)

NR. 
APLICARI

NR. 
APLICARI

NR. 
APLICARI

NR. 
APLICARI

NR. 
APLICARI

PERIOADA DE APLICARE CULTURI PENTRU FRUCTE

0,5-1,5 kg/1000m2

RADACINA NUDA
irigare prin aspersie

IN CONTAINERE
irigare prin aspersie sau direct in vase



A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS: CARACTERISTICI CHIMICO-FIZICE

sau 0,5 kg la 
RONDOURI DE FLORI

DOZA PENTRU O SINGURA 
APLICARE FOLIARA

HORTICULTURA PERIOADA DE APLICARE 
DOZA PENTRU O SINGURA 

APLICARE FOLIARA

DOZA PENTRU O SINGURA 
APLICARE FOLIARA

DOZA PENTRU O SINGURA 
APLICARE FOLIARA

DOZA PENTRU O SINGURA 
APLICARE FOLIARA

(GRAU, alte cereale cu spice) 3-4 kg/ha                                    Lastar – inceputul anului de crestere 1-2
PORUMB 4-5 kg/ha Frunza 6°-8° 1-2

TOMATE PENTRU INDUSTRIE          in camp deschis                 4-6 kg/ha             Dupa rasarire sau plantare /in perioada crestere 2-3
TOMATE DE MASA in camp deschis 5-6 kg/ha  Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-3
ARDEI, VINETE in camp deschis 4-6 kg/ha  Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-4
DOVLECEL, CASTRAVETE in camp deschis 3-5 kg/ha  Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-3
PEPENE VERDE SI GALBEN              in camp deschis 3-5 kg/ha  Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 3-4
ANGHINARE                                       in camp deschis 3-5 kg/ha      Post-plantare/La repornire 2-3

SEMINTOASE (MERI, PERI) 4-6 kg/ha Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-4
SAMBUROASE  (PRUNI, PIERSIC, CIRESI, CAIS)            5-7 kg/ha Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-4
VITA DE VIE DE VIN, DE MASA, KIWI                                            4-7 kg/ha Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-3
MASLINI          5-6 kg/ha Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 1-2
CITRICE 5-6 kg/ha Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 1-2

valurilor de frig/Conditii generale de stres
    Redeschiderea mugurilor/In cazul reintoarcerii

in functie de Ø vaselor 1-2

0,5-1,0 kg/1000m2

Diluare VIGORAMIN® N8+1Fe+0,2B: 500-600 gr la 100 l de apa; daca se amesteca cu alte produse, se reduce la 200-300 gr la 100 l de apa

    CULTURA EXTENSIVA PERIOADA DE APLICARE 

PEPINIERE

La inceputul primaverii si pe toata 
durata ciclului de vegetatie

Redeschiderea mugurilor/in cazul reintoarcerii  
valurilor de frig/Conditii generale de stres

GARDURI VII, BORDURI,
100m liniari

in functie de dimensiunea
 plantelor



VIGORAMIN® BORO

37,50%
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CARACTERISTICI

100%

UTILIZARE CA NUTRIENT ACTIUNI SUPLIMENTARE DE NUTRITIE

Favorizeaza  
acumularea de zaharuri

Stimuleaza dezvoltarea 
polenului

PREPARAREA AMESTECULUI NUTRITIV

INGRASAMANT  ORGANIC  LICHID  CU 
BOR 2%

Mareste diferentierea 
mugurilor

Nu efectuati tratamente la temperaturi medii zilnice mai mari  
de 28-30° C.

Stare fizica: fluid complet solubil in apa.

AMINOACIZI 
TOTALI

AMBALAJE FLACON kg 1 BUTOI kg 250
BIDON kg 6 CISTERNA kg 1.100
BIDON kg 25

     IN APA
  SOLUBIL 

A se evita amestecarea cu produse pe baza de cupru, 
uleiuri  minerale  si  substante  obtinute  prin  reactie 
bazico-alcalina: trebuie sa treaca cel putin 10 zile intre 
cele doua tipuri de tratament.

UTILIZARE 

FOLIARA

Componente: epiteliu hidrolizat fluid animal, acid boric.

Este  un  ingrasamant  de  origine  naturala  obtinut  prin 
hidroliza  enzimatica  a  epiteliului  animal;  un  astfel  de 
proces  de  fabricatie  permite  obtinerea  unei  formule 
bogata  in  aminoacizi  liberi  si  fractiuni  proteice  cu 
greutate moleculara mica; acest lucru face produsul in
 mod deosebit de adecvat pentru utilizarea foliara.

Este completat în formula sa cu oligoelemente importan- 
te,  cum este Borul.

VIGORAMIN® BORO se distribuie pe frunze la intervale 
de 10-12 zile, tratand culturile in orele cele mai  racoroase
 ale zilei.

Cele  mai  bune  rezultate  au  fost  obtinute  la  tratarea 
culturilor de fructe si legume in perioadele de pre-înflorire,
 post-înflorire, rodire.

Aport  energetic:  aportul  de  VIGORAMIN® BORO permite  
plantei  o  economie  de  energie  la toate  reactiile biochimice 
care duc la producerea de proteine; acest lucru ofera  plan- 
telor  o  pozitie  mai  buna  pentru  a  face  fata  stresului  
produs de abiotice (ingheturi, excesuri si/sau deficite de apa)  
si  stresului   produs   de   biotice   (de   bolicriptogamice,  
virale,  bacteriene  si atacuri ale insectelor).

Transmiterea elementelor nutritive: produsul este constituit 
 dintr-o  matrice  cu  masa  moleculara  mica  si  un continut  
ridicat  de  aminoacizi  liberi  care  pot  penetra  rapidcuticula 
foliara, chiar si in amestec cu alte ingrasaminte.

Actiune de aderenta: adera la suprafata foliara intr-un mod
 optim, chiar si in amestec cu alte ingrasaminte.

1) Se toarna mai intai apa in recipientul pentru amestec.
2) Se varsa incet si treptat VIGORAMIN®  BORO  in recipient (pentru dozaje a se vedea partea din spate a fisei).
3) Se agita pentru a uniformiza amestecul. In aceasta faza se pot adauga saruri minerale sau pesticide, in dozele 
recomandate.4) Atentie: natura organica a produsului poate duce la un „efect spuma”. Un astfel de efect se poate elimina 
prin adaugarea unui agent antispumant adecvat sau prin incetinirea fazei de amestecare. 
5) Se stropeste cultura foliar cu duze speciale; se recomanda utilizarea intregului amestec pregatit, evitandu-se astfel 
formarea unor  posibile „depuneri” in cazul in care ramane solutie in recipient. 

Sporeste cresterea fructului



0,5-1,0 kg/1000m2

2-3

1-3

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:             CARACTERISTICI CHIMICO-FIZICE

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR

Dozele de mai sus sunt doar indicative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone in 
parte (fertilitate: chimice, fizice si biologice; precipitatii si temperatura). De asemenea, poate fi introdus in cadrul 
unui plan de fertilizare.

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Vigoramin® Boro  isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Azot (N) total 6,25 %
Azot (N) organic solubil in apa 6 %
Bor (B) solubil in apa 2 %
Carbon (C) organic 20 %

PERIOADA DE APLICARE

PERIOADA DE APLICARE

PERIOADA DE APLICARE

PERIOADA DE APLICARE

PERIOADA DE APLICARE

HORTICULTURA

PEPINIERA

CULTURI PENTRU FRUCTE

RADACINA NUDA

irigare prin aspersie

IN CONTAINERE
irigare prin aspersie sau direct in vase

0,5-1,5 kg/1000m2

GARDURI VII, BORDURI,
RONDOURI DE FLORI

FLORICULTURA


A se păstra în
 loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod corect
 ambalajele

Metionina 0,28 %
Lizina 1,10 %
Glicina 8,66 %
Leucina 1,26 %
Izoleucina 0,54 %
Valina 0,84 %
Histidina 2,38 %
Arginina 1,94 %

Nr
APLICA RI

Nr
APLICA RI

Nr
APLICA RI

Nr
APLICA RI

Nr
APLICA RI

in functie de Ø vaselor

pH 6
Greutate specifica 1,10 kg/lt
Substanta uscata 57 %
Aminoacizi totali 37,50 %
Aminoacizi liberi 2,10 %

CONTINUT DE AMINOACIZI = TOTAL 37,50% din produsul nediluat 
AMINOACIDOGRAMA (g/100g din produsul nediluat) - (valori medii indicative)

Ac. Aspartic 2,24 %
Fenilalanina 0,76 %
Serina 0,48 %
Ac. Glutamic 3,62 %
Treonina 0,28 %
Alanina 3,96 %
Hidroxiprolina 3,84 %
Prolina 4,90 %
Tiroxina 0,30 %

Diluati VIGORAMIN® BORO: 500-600 gr la 100 l de apa; daca se amesteca cu alte produse, se reduce la 200-300 gr la 100 l de apa. 
Interval de utilizare: 10-12 zile in functie de conditiile din teren.

DOZA PENTRU O SINGURA 
APLICARE FOLIARA

DOZA PENTRU O SINGURA 
APLICARE FOLIARA

DOZA PENTRU O SINGURA 
APLICARE FOLIARA

DOZA PENTRU O SINGURA 
APLICARE FOLIARA

CULTURI EXTENSIVE DOZA PENTRU O SINGURA 
APLICARE FOLIARA

(GRAU, alte cereale cu spice)                                                          3-4 kg/ha                           Lastar – inceputul anului de crestere          1-2   

SFECLA                                                                                             3-5 kg/ha    In timpul dezvoltarii frunzelor             1-2

TOMATE PENTRU INDUSTRIE          in camp deschis                4-6 kg/ha    Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-3
TOMATE DE MASA in camp deschis 5-6 kg/ha    Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-3
ARDEI, VINETE in camp deschis 4-6 kg/ha    Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-4
DOVLECEL, CASTRAVETE              in camp deschis 3-5 kg/ha    Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-3
PEPENE VERDE, PEPENE GALBEN in camp deschis 3-5 kg/ha    Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 3-4

SEMINTOASE (MERI, PERI) 4-6 kg/ha Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-4
SAMBUROASE  (PRUNI, PIERSIC, CIRESI, CAIS)                        5-7 kg/ha Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-4
VITA DE VIE DE VIN, DE MASA, KIWI                                           4-7 kg/ha Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-3
MASLINI          5-6 kg/ha Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 2-3
CITRICE 5-6 kg/ha Dupa plantare/inflorire/formatarea florilor 1-2

1-2

0,5-1,0 kg/1000m2 Folosit in lipsa/deficit de aparat vegetativ dezvoltat

Folosit in lipsa/deficit de aparat vegetativ dezvoltatsau  0,5  kg  la 
100m liniari

in functie de dimensiunea
 plantei



EMOSPRINT®
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INGRASAMINT ORGANIC LICHID 
PENTRU FERTILIZAREA FOLIARA
SI RADICULARA A TUTUROR 
CULTURILOR

AMBALAJE        FLACON kg 1     BUTOI kg 220        

  BIDON kg 5 CISTERNA kg 1.100
  BIDON kg 20

CARACTERISTICI MODALITATEA DE UTILIZARE

si translocat in tesuturile vegetale ale acesteia; poate fi 
absorbit direct de masa foliara a plantei (prin frunze).

INDEPLINESTE URMATOARELE FUNCTII

NUTRITIONALA
Furnizeaza intr-o maniera RAPIDA si PROMPTA Azot 
Organic, Microelemente si Proteine pentru a sustine 
ciclul vegetal/productiv al culturii.
CURATIVA - PREVENTIVA contra CLOROZEI FERICE
Contine toate elementele tipice ale sangelui care ajuta 
tesuturile sa reinverzeasca.

TEHNICA DE UTILIZARE

 se agita pentru amestecare uniforma

DILUTIA 

SANGE 
FLUID

Stare fizica: lichid complet solubil in apa            
Culoare: rosu inchis - variabil in functie de concentratie   
Compozitie: hemoglobina - sange lichid
EMOSPRINT® este rapid absorbit de catre radacinile plantei
 

ATENTIE !!!
Natura organica a produsului poate  produce un   
 “efect  de  spuma”.  Acest  efect  poate  fi  anulat  prin 
folosirea  unui  agent  antispumant  adecvat  sau  prin 
incetinirea manevrei de amestecare a compozitiei

Dizolvati 300 - 500 grame (in functie de cultura) de
EMOSPRINT®  in  100  litri  de  apa;  apoi  faceti 
tratamentul.  La  dilutia  indicata,  EMOSPRINT®  nu 
produce  nicio  problema  legata  de  o  eventuala 
cristalizare  a  produsului  in  instalatia  de  irigare  sau sa 
infunde duzele de picurare.

  se evita sistemele de amestec cu aer pentru a  
evita excesul de spuma

PRODUCTIVA
- promoveaza DIRECT si INDIRECT cresterea productiei si o   
  mai buna calitate la recoltare 
- asista toate situatiile de crestere slaba a plantelor          

  - stimuleaza dezvoltarea sistemului radicular al plantelor in   
    cazul in care este folosit dupa tranplantare.

Datorita  calitatii  compozitiei  sale,  este  un  mijloc  tehnic 
esential  in  sustinerea  activitatii  plantelor,  in  special  in 
interventiile  asupra  plantelor  aflate  intr-un  stres  sau  cu 
crestere deficitara

EMOSPRINT® poate fi distribuit in sol prin intermediul
sistemelor  de  irigare  prin  picurare  (furtun  de picurare,
banda de picurare, ciuperci de picurare),  la intervale 
MEDII de 6-9 zile, in functie de gradul de dezvoltare a
culturii, de gradul de stres al plantelor sau a oricarui 
fenomen  clorotic  (de  carenta);  cu  atomizoare  sau 
aspersoare daca trebuie administrat foliar

UTILIZARE LA       100%
RADACINA

UTIL
IZ

ARE 

FOLIARA

EFECT RAPID 
DE INVERZIRE

SOLUBIL
 IN APA

 varsati prima data apa in recipientul pentru amestec
 se toarna incet si treptat EMOSPRINT®  in recipientul

 pentru amestec 

 In cazul in care se administreaza prin  intermediul 
instalatiei de fertirigare, SE RECOMANDA administra-
rea EMOSPRINT® in ultima faza de ditributie a apei, 
dupa care sa urmeze timp de 20-30 de minute o
irigare doar cu apa curata pentru curatarea completa
a sistemului si pentru a ajuta radacinile plantelor  
sa absoarba imediat si complet produsul.

bazica - alcalina; nu se aplica direct pe flori sau muguri
 florali.

In cazul in care se aplica foliar, produsul NU TREBUIE 
amestecat cu produse pe baza de cupru sau cu reactie 

BIOSTIMULATOARE
Contributia  EMOSPRINT®  permite  plantei  sa  economiseasca
energie in toate reactiile biochimice,  deoarece este bogat in
proteine deja sintetizate si in aminoacizi liberi gata de utilizare.
AGRONOMICA/ DE MEDIU
- stimuleaza activitatea bacteriana benefica pentru fertilitatea
solului
- pentru obtinerea (prepararea) sa nu este utilizat niciun
proces chimic care elibereaza deseuri sau elemente nedorite
 in produsul final



10 - 15 kg/1000m2

2 - 3
1 - 2

DOZE SI MODALITATE DE UTILIZARE PENTRU APLICARE

CULTURA
CONCENTRATIE
(g/hl de H2O)

DOZA kg/ha pentru 
osingura aplicare

Perioada de APLICARE
Numar 
aplicari

CULTURI PENTRU FRUCTE

Samburoase (pruni, 
piersici, ciresi, caisi)
Vita de vie de vin,      
vita de vie de masa, kiwi

Radicular = 40 - 60
Maslini 300 - 500

Dovlecel, Castraveti

Ardei, vinete

in spatii protejate      5 - 8 kg/1000m2

Garduri vii, Borduri, Straturi de flori

Radicular= 40 - 70
Citrice 300 - 500

Radicular =30 - 60Nuci, aluni 300 - 500

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Emosprint® isi gaseste aplicarea pentru multe alte specii, avand acelasi mod de utilizare.
N.B.: aceste doze sunt orientative si pot varia in functie de caracteristicile pedoclimatice ale fiecarei zone.

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Foliar =  2 - 3
Radicular= 40 - 60

300 - 500

2 - 3
1 - 2Foliar   = 2 - 3

2 - 3
1 - 2

•Pastrati produsul intr-un mediu suficient de rece, evitand expunerea prelungita la temperaturi ridicate (25° - 35° C) pentru a evita eventualele
 procese de fermentatie.

VALORI EXPRIMATE IN PROCENTE GREUTATE/GREUTATE Fier (Fe) 0,09 %
Zinc (Zn) 7 ppm
Cupru (Cu) 2 ppm
pH in conditii medii 7 - 8
Greutate specifica (kg/l) 1,075
Raport C/N 2,5
Solubil in apa la 10%                totala



A se păstra în
  loc uscat şi 

protejat

A se 
arunca în 

mod 
corect  

ambalajele

NOTA DE ATENTIONARE

•A se agita bine inainte de utilizare.
•Pe eticheta de produsului se prezinta data de expirare care conform legii este de maxim 1 an de la data de ambalare a produsului iar
 conservantul folosit este ACIDUL CITRIC 
EMOSPRINT® nu prezinta forme/urme sau cantitati de metale grele sau substante toxice/in analizele microbiologice a fost verificata lipsa 
de Salmonela, Enterobacteriaceae, Clostridi.

Radicular  =  40  -  80300 - 500

HORTICULTURA                                                            DOZA pentru o singura aplicare Perioada de APLICARE Nr. aplicari

FLORICULTURA DOZA pentru o singura aplicare                         Perioada de APLICARE Nr. aplicari

sau 2/4 kg la 100m liniari

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:                     CARACTERISTICI CHIMICO-FIZICE

 in spatii protejate      5 - 8 kg/1000m2

Pepene verde, 
Pepene galben

 in spatii protejate       3 - 5 kg/1000m2

Radicular = 50 - 60 300 - 500

Proteine totale                                                     34 %
Azot (N) total                                                         5 %
Azot (N) organic                                                 5 %
Carbon (C) organic                                        14 %
Oxid de Calciu (CaO)              0,01 %
Oxid de Magneziu (MgO)           0,01 %

Porumb 300 - 400 4 - 5 6°-8° frunze 1 - 2

     Foliar = 2 - 3
Semintoase
(meri, peri)        

                               

De la pre-inflorire pana la maturarea fructelor

De la pre-inflorire pana la maturarea fructelor

1 - 2
3 - 4

 Foliar   = 2 - 3 De la pre-inflorire pana la maturarea fructelor

De la pre-inflorire pana la maturarea fructelor

2 - 3
1 - 2  Foliar = 1,5 - 3     

   

 Foliar   = 2 - 3
2 - 3
1 - 2

Dupa rasarire sau plantare/In perioada de crestere

                                           2 - 4 in camp deschis        50 - 60 kg/ha
Dupa plantare/Inflorire/Formarea fructelor

   2 - 4in camp deschis         50 - 80 kg/ha Dupa plantare/Inflorire/Formarea fructelor

    2 - 3  in camp deschis         50 - 80 kg/ha Dupa plantare/Inflorire/Formarea fructelor

                                           3 -  4in camp deschis         30 - 50 kg/ha
Dupa plantare/Inflorire/Formarea fructelor

Capsuni                                 in spatii protejate 4 - 6 kg/1000m2 2
Anghinare                             in camp deschis 30 - 50 kg/ha                                              2 - 3

Dupa plantare/Crestere vegetativa
Dupa plantare/La repornire crestere vegetativa

Trandafiri 4 - 6 kg/1000m2     Dupa taiere 2
Flori in vase (diferite diametre Ø) 2 - 3 kg/1000m2                    Dupa transplantare/in vase 2

    Dupa plantare/la inceputul primaverii 1-3

in spatii protejate      5 - 6 kg/1000m2
Tomate pentru industrie   in camp deschis         50 - 80 kg/ha                                                                        3 - 4

Tomate                                  

CULTURI EXTENSIVE
(GRAU panificatie, furajer alte cereale paioase)         300 - 400 5 - 6             Infratire - inceputul perioadei de crestere 1

La repornirea in vegetatie sau de la pre-inflorire pana
 la maturarea fructelor 

La repornirea in vegetatie sau de la pre-inflorire pana
 la maturarea fructelor 



CEREALSPRINTER ®

100%

CEREALSPRINTER®

CEREALSPRINTER® CEREALSPRINTER®

25%

72 >                                                 INGRASAMINTE ORGANICE LICHIDE

AMINOACIZI 
TOTALI

Cele trei forme de azot conţinute permit o nutriţie:
1) Punctuală şi de ajutor din forma de Azot Ureic.
2) Graduală şi persistentă în zilele următoare tratamentului din forma de
 Azot condensat.
3) De stimulare energetică datorită Azotului Organic (aminoacizi).

CEREALSPRINTER®  este  o  formulă  lichidă  cu  caracteristici  care 
asigură  stabilitatea  în  timp.  Nu  creează  „depuneri”,  nu  se  coagulează, 
rezistă în stadiul original chiar dacă este păstrat timp de mai multe luni (în
 condiţiile corespunzătoare pentru păstrare). Pentru utilizarea sa ca atare,
 nu necesită atenţie specială,  decât cele ale unui  produs normal pentru 
utilizare agricolă profesională. Este diferit dacă se amestecă cu soluţii de 
pesticide; într-un astfel de caz, se respectă cerinţele acelor formulări.

Acţionează începând cu temperaturi de 13-14 °C; tratamentele în 
perioada de vară trebuie să fie efectuate în perioadele mai reci ale zilei 
(nu în zilele de insolaţie puternică).
Principala utilizare este pentru cale foliară, dar produsul care cade 
pe pământ este la fel de bine absorbit de rădăcinile culturii, așa că 
nu este irosit.
Poate fi de asemenea amestecat cu Săruri solubile în apă, dacă se 
intenţionează să se adauge la un program nutriţional mai complet. 
.

sulf umectabil

CEREALSPRINTER®

nediluat diluat500g/100l H2O

in solutie cu 500gde in solutie cu 1kgde 
Sulfat de cupru 

PREGĂTIREA AMESTECULUI NUTRIŢIONAL

5) Se stropeste cultura foliar cu duze speciale; se recomandă utilizarea intregului amestec pregatit, evitandu-se astfel formarea unor 
posibile „depuneri” in cazul in care ramane solutie in recipient

AMBALAJ FLACON kg 1 BUTOI kg 250  
BIDON kg 6 REZERVOR kg 1.250
BIDON kg 25

SOLUBIL
 IN APA

PENTRU CEREALE DE TOAMNA-IARNĂ CU
 PAI ŞI CULTURI INDUSTRIALE DE VARĂ

UTILIZARE 

FOLIARA

CEREALSPRINTER® este un compus pentru utilizare pe frunză prin 
linia  de tratare.  Pentru cerealele  cu pai  de toamnă-iarnă şi  culturile  cu 
ciclu de vară, precum orez, porumb, floarea soarelui şi soia.
Acţiunea principală este aceea de a oferi hrană azotată şi stimulare 
vegetativă  în  fazele  fenologice  cele  mai  importante  ale  ciclului  de 
cultură.
Se poate amesteca cu pesticide antiparazitare şi erbicide (cu condiţia
 ca acestea să fie cu reacţie acidă foarte puternică) în locul  adjuvanti- 
lor,  cu scopul de a preveni-ajuta posibilele efecte de „stres” asupra  plan-
 tei cauzate de amestecurile agresive de principii active.
Astfel  de  amestecuri  trebuie  efectuate  doar  imediat  înainte  de 
distribuirea pe câmp.

1) Se toarnă mai întâi apa în recipientul de amestec.
2) Se toarnă încet şi treptat  CEREALSPRINTER® în recipient (pentru doze consultaţi spatele fişei). 
3) se agita pentru uniformizarea amestecului.
 În această fază se pot adăuga săruri minerale sau antiparazitare, în dozele recomandate.
4) Atentie: natura organica a produsului poate duce la un „efect spuma”. Un astfel de efect se poate elimina prin adaugarea 
unui agent antispumant adecvat sau prin incetinirea fazei de amestecare 



8,2%

SOIA

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS:    

Datele analitice indicate pe saci respecta legislatia in vigoare. Toate 
datele cuprinse in aceasta publicatie sunt orientative FOMET spa isi 
rezerva dreptul de a efectua modificari fara preaviz.

Produsul nu trebuie sa intre in contact cu radacina 
plantei. Produs destinat doar pentru uz profesional. 
A nu se lasa la indemana copiilor si a animalelor.

Azot (N) total 18%
Azot (N) organic 4%
Azot (N) ureic 5,8%
Azot (N) din uree condensata
cu aldeide (formurea)

Carbon (C) organic 12%

Materie Prima: Epiteliu animal hidrolizat + azot ureic si condensat.

CULTURI DOZE ŞI MODALITĂŢI DE INTERVENŢIE
În toate cazurile menţionate mai jos, diluţia e de circa 300-500 gr/100 lt de apă

CEREALE CU PAI (grîu tânăr, dur, orz, ovăz, triticale) 
Utilizarea CEREALSPRINTER® este indicată în diverse momente ale fazelor fenologice:

1) Tratament posibil în stadiul de lastar - incepere crestere cu scopul de a face cultura să repornească după 

OREZ

1) In stadiul frunzei 

3) In timpul umplerii si maturizarii, pentru a favoriza greutatea medie de păstăi. Si in acest caz, dozele pot varia de la 12 la 20 kg / ha / tratament.

Indicatii de atentie:



A se păstra în
  loc uscat şi 

protejat

A se 
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Culoare produs nediluat:                                maroniu

PORUMB - FLOAREA SOARELUI                                                     
CEREALSPRINTER® poate fi utilizat în două faze fenologice:
1) In stadiul frunzei 5-6, ca îngrăşământ foliar (ce cade pe sol este oricum absorbit de rădăcină ) în situaţiile  de

6-7, pentru a promova eliberarea culturii în caz de stres termic, sau însămânțare realizat 
în condiții dificile (sol umed, semănat în a doua recoltă). Si in acest caz, produsul care cade la pământ va fi absorbit 
de către rădăcini. Dozele variază foarte mult în funcție de faptul dacă semănatul a fost făcut cu fertilizare NP: 20 până
 la 60 kg / ha / tratament.

2) In faza de formare a pastailor; dozele sunt reduse la 10-15 kg / ha / tratament

 În funcție întotdeauna de starea culturii generale și a întregului plan de fertilizare efectuat.

Greutate specifica 1,2 kg/l

Substanta  uscata                       63 % (organica +minerala)

pH                                                7 - 7,5

Salinitate                                          15 dS/m

Aminoacizi totali                         25% din subst nediluat 

Aminoacizi liberi                        5% din Tot. subst. nediluat

 

N.B.: Nu este prezent biuret = biuret este molecula care este formata din condensarea a doua molecule de uree.
     Poate fi toxica atat pentru radacini = daca distribuita > 1%; cat si pentru frunze = cand este distribuit > 0,30%
     Nu este nici folmaldehita libera, deoarece este amestecat cu uree simpla. 

frigurile si precipitatiile din timpul iernii.  În plus ajută planta să faca fata  diferenţierii  spicului care are loc la 
baza tulpinii  înainte de desfăşurare (alungire stem). În acest caz funcţia e NUTRIŢIONALĂ. Dacă decideți o 
singură trecere, dozele pot varia de la 25 kg la 50 kg/ha/tratament, în funcție de starea aparatului de sol și 
frunze. Respectiv se aduce un aport intre 4.5 kg si 9 kg unități de azot.

2) Sau se foloseşte CEREALSPRINTER® amestecat cu erbicide în primăvară și cu tratamente fungicide în lunile aprilie-mai. În aceste cazuri, doza 
trebuie redusă la 6-8kg / ha / tratament. În acest caz, acțiunea este sinergică: PURTĂTOR-ANTISTRES-NUTRIȚIONAL

3)  Si in acest caz, pentru a ajuta la o "definitivare" unul dintre cele mai importante momente de creștere. 
In acest caz, dozele pot varia de la 6 până la 10 kg de tratament în funcție de starea culturii. Acțiunea este în principal NUTRIȚIONALĂ

burduf-inspicareIn faza de 

La orez CEREALSPRINTER®găsește o mai mare utilizare în amestec cu pesticide (în loc de adjuvant), care indeplinește 
funcția de ANTISTRESS, deoarece tratamentele sunt de multe ori foarte agresive (observate în mediul acvatic), și 
planta are nevoie de tonice. De asemenea se poate utiliza în amestec cu fungicide care vizează combaterea 
Pyricularia oryzae în luna iulie.
Dozele variază de la 7-10kg / ha / tratament.

 „pornire” dificile din partea culturii (însămânţare pe terenuri umede sau prea târzie) cu scopul  de a omogeniza 
creşterea. Dozele recomandate variază între 30 şi 60 kg/hectar/tratament, aducând aproximativ 5-11 unităţi de azot 
2) Post-înflorire, cu debutul fazei de maturare, pentru a susţine această fază de umplere a boabelor. Dozele 
recomandate sunt de circa 15-20 kg/ha/tratament

Dupa cum se stie, soia aparține familiei leguminoase, asa ca nu se impune o nevoie sporita de azot de-a lungul 
ciclului său de creștere. Chiar și in aceste conditii se poate interveni cu CEREALSPRINTER®, in funcție de situația 
din teren,  în trei etape, în scopul de a aduce nutriția vizată de azot:

- CEREALSPRINTER® nu prevede nicio indicație de "pericol", pornind de la formularea de materii prime.
De asemenea, este echipat cu o fişă de securitate (FdS), care prezintă semne normale de atenție și comportament.

- Folosiți în conformitate cu normele de "bune practici agricole
- Produsul este stabil la temperaturi și presiuni obișnuite
-  A se păstra la temperatura camerei între 4 ° C și 25 ° C
-  Produsul nu este combustibil
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