
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 adjuvantilor, cu scopul 
de a preveni-ajuta posibilele efecte de „stres” asupra 
plantei cauzate de amestecurile agresive de principii 
active. Astfel de amestecuri trebuie efectuate doar 
imediat înainte de distribuirea pe câmp.
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.

CEREALSPRINTER
®

PENTRU CEREALE DE TOAMNA-IARNĂ CU PAI ŞI 
CULTURI INDUSTRIALE DE VARĂ

PREGĂTIREA AMESTECULUI NUTRIŢIONAL
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.
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.

CEREALSPRINTER®

nediluat
CEREALSPRINTER®

diluat 500g/100l H2O

CEREALSPRINTER®

in solutie cu 500g de sulf 
umectabil

CEREALSPRINTER®

in solutie cu 1kg de
Sulfat de cupru

100%
SOLUBIL
IN APA

FO
L IA

R A

U
TI
L I

ZA
R E

AMINOACIZI 
TOTALI

25%AMBALAJE FLACON kg 1 BUTOI kg 250
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Azot (N) total 18%
Azot (N) organic 4%
Azot (N) ureic 5,8%
Azot (N) din uree condensata
cu aldeide (formurea) 8,2%

Carbon (C) organic 12%

Materie Prima: Epiteliu animal hidrolizat + azot ureic si condensat.

CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS

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 
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.

OREZ
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.

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 
„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.

SOIA
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:
1) In stadiul frunzei 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.
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. În funcție întotdeauna de starea culturii generale și a întregului plan de fertilizare efectuat. 

CULTURI DOZE ŞI MODALITĂŢI DE INTERVENŢI
În toate cazurile menţionate mai jos, diluţia e de circa 300-500 gr/100 lt de apă.

Greutate specifica 1,2 kg/l

Substanta uscata 63% (organica + minerala)

pH 7 - 7,5

Salinitate  15 dS/m

Aminoacizi totali  25% din subst nedi

Aminoacizi liberi Amminoacidi liberi  5% din Tot. subst. nediluat

Colore del prodotto tal quale: maroniu

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.

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Cerealsprinter® 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.

A se păstra în 
loc uscat şi
protejat

A se arunca 

în mod corect 

ambalajele


