
NATURSOIL® / Caracteristici:

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

NATURSOIL® / Sistem de actionare:
Elibereaza progresiv in sol azot organic; cultura in crestere il absoarbe dupa propriile nevoi, evitand riscurile de 
acumulare, de scurgere a nitratilor si de poluare a unor ape de suprafata sau subterane. NATURSOIL® 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);

NATURSOIL® 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:
- 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.
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CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS

UZ AGRICOL ŞI MODALITĂŢI DE UTILIZARE
NATURSOIL® 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.

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.

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.

DOZE MEDII DE UTILIZARE

Azot (N) organic 4-5%

Anhidrida Fosforica (P2O5) totala 1–1,5%

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

Carbon (C) organic 38-40%

Substanta organica 76-80%

Umiditate 9-11%

Continut de Bacterii Aerobe totale 865.000.000 UFC/gr

Continut de Bacterii Aerobe totale 686.000.000 UFC/gr
Valoare de pH 6-7

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

NATURSOIL® nediluat, nu conţine metale grele (peste măsură, pre-
zente în natura matricelor); e sănătos din punct de vedere pato-
gen (FĂRĂ Escherichia Coli, FĂRĂ Clostridia); nu conţine reziduuri 
farmaceutice de creştere.

CULTURI DE LEGUME
In sera la pregatirea terenului

(pre-insamantare sau plantare)
150 – 200 kg/1.000 m2

se sapa 10-15 cm si se iriga

In camp deschis
(pre-insamantare sau plantare)

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

BABY LEAF (culturi din gama a IVa)
In sera (tunel sau sera deschisa) 

(pre-insamantare) 90 – 120 kg/1.000m2 - Sapare si irigare

TUTUN

In camp deschis (inainte de plantare) 1.500 - 2.000 kg/ha
Incorporare la 10 - 15 cm la ultima lucrare a terenului

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

PEPINIERE (plante verzi pentru reimpadurire sau gradina)
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 medie 1 – 2 kg/planta

Plante talie/tulpina mare 3-5 kg/planta

Teren de pepiniera «desfiintat» si de regenerat
inainte de noua cultura

100 – 200 kg/1.000 m2

In funcţie de tipul de desfiintare efectuata (dacă reziduul 
vegetal e mult sau puţin)

Culturile prezentate mai sus sunt reprezentative pentru fiecare categorie; Natursoil® 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

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.


