
• 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 plantă. De aici acţiunea bio-stimulantă de creştere a rădăcinilor, adica mai buna 
rezistenţă la frig (în cazul utilizărilor de iarnă). Poate fi utilizat şi ca suport pentru erbicide ca supliment într-un plan 
de fertilizare şi irigare minerală pentru a creşte eficienţa absorbţiei.

• 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.

PREPARARE
1) Se toarna prima data apa in recipientul de amestec.
2) Se varsa incet si treptatAminosuper® N 6,5 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.

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

PEPINIERA

Spălarea (în soluţie) a 
rădăcinilor înainte de 
noua transplantare; 
atât pentru plantele 
verzi de grădină cât şi 
pentru reîmpădurire. 
Stimulează forţa 
rădăcinilor şi sporeşte 
eficienţa prinderii.

HORTICULTURA

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.

POMI FRUCTIFERI

După transplanta-
re pentru noi planta-
tii; sporeşte prinderea 
rădăcinilor, mai ales 
pe soluri reci şi dificile 
(bogate în calcar sau 
nămol); în timpul ciclului 
de producţie, hrăneşte 
planta, stimulează di-
versele procese fizio-
logice, o protejează în 
caz de revenire a frigu-
lui la sfârşitul iernii.

CULTURA DE FLORI

Stimulează cresterea 
si prinderea plantului 
transplant in ghivece, 
jardiniere si sere de di-
verse dimensiuni. Se 
recomandă (in soluţie) 
şi pentru spalarea ra-
dacinilor cu cutii de po-
listiren plutitoare (float 
system).

AMINOSUPER® N 6,5
INGRASAMANT ORGANIC LICHID PENTRU 
FERTIRIGAREA TUTUROR CULTURILOR

AMBALAJE FLACON kg 1 BUTOI kg 250
BIDON kg 12 CISTERNA kg 1250
BIDON kg 25

O
M

OLOGAT IN C
ULTURA

BIO 100%
SOLUBIL
IN APA

AMINOACIZI 
TOTALIUTILIZARE LA

RADACINA 44,50%



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

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

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS
pH 7
Substanta uscata 60%
Aminoacizi totali 44,50%
Aminoacizi liberi 4%

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

PEPINIERA DOZA PENTRU O
SINGURA APLICARE PERIOADA DE APLICARE Nr

APLICARI
IN CONTAINERE
irigare prin aspersie sau direct in vase

15-20 kg/1000m2

in functie de Ø vaselor
Redeschiderea mugurilor/in cazul reintoarcerii

valurilor de frig conditi/generale de stres 1-2

RADACINA NUDA
irigare prin aspersie

20-25 kg/1000m2

in functie de dimensiunea
plantei

Redeschiderea mugurilor/in cazul reintoarcerii
valurilor de frig conditi/generale de stres 2-4

HORTICULTURA DOZA PENTRU O
SINGURA APLICARE PERIOADA DE APLICARE Nr

APLICARI
TOMATE PENTRU INDUSTRIE in camp deschis 50-60 kg/ha Dupa rasarire sau plantare/in perioada de crestere 5-6

TOMATE
in spatii protejate 5-6 kg/1000m2 Dupa rasarire sau plantare/in perioada de 

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

ARDEI, VINETE
in spatii protejate 4-6 kg/1000m2

Dupa plantare/inflorire/formarea fructelor 2-4
in camp deschis 40-60 kg/ha

DOVLECEL, CASTRAVETI
in spatii protejate 3-5 kg/1000m2

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

PEPENE VERDE, PEPENE 
GALBEN

in spatii protejate 3-5 kg/1000m2

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

CAPSUNI 5-8 kg/1000m2 Dupa plantare, in perioada de crestere vegetativa 2
ANGHINARE 30-50 kg/ha Dupa plantare/la repornire 2-3

CULTURI PENTRU FRUCTE DOZA PENTRU O
SINGURA APLICARE PERIOADA DE APLICARE Nr

APLICARI
SEMINTOASE (MERI,PERI) 40-60 kg/ha Toamna/sfarsitul iernii pentru absorbtie post recoltare 2-4
SAMBUROASE (PRUNI, PIRSIC, CIRESI, CAIS) 50-70 kg/ha Toamna/sfarsitul iernii pentru absorbtie post recoltare 2-4
VITA DE VIE DE VIN, VITA DE VIE DE MASA, KIWI 40-70 kg/ha Toamna dupa recolrare/primavara in vegetatie 2-3
MASLINI 50-80 kg/ha La sfarsitul iernii in postrecoltare 1-2
CITRICE 50-80 kg/ha La sfarsitul iernii in postrecoltare 1-2

FLORICULTURA DOZA PENTRU O
SINGURA APLICARE PERIOADA DE APLICARE Nr

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

GARDURI VII, BORDURI, RONDOURI DE FLORI
15-20 kg/1000m2

sau 4-6 kg
la 100m liniari

Dupa plantare/la inceputul primaverii 1-3

DOZELE MEDII DE UTILIZARE PROPUSE PENTRU NUTRITIA CULTURILOR
Dilutia Aminosuper® N 6,5: 500-600 g in 100 l 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.

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


