
TIGER® / Caracteristici:
• Compostul organo-mineral TIGER® este obtinut datorita unei serii valoroase de ingrasaminte“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.

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

• 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.

• 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.

TIGER® / Ca nutrient:
• Produsul este caracterizat prin compoziţia de matrice care permite utilizarea 

acestuia. In special, după recolta de vară, culturile arboricole pot fi fertilizateîn 
lunile octombrie-noiembrie, când (cu excepţia scăderii bruşte şi îndelungate a 
temperaturilor) acţiunea de absorbţie prin rădăcină este încă activă. De fapt, 
produsul nu este spălat de ploile de toamnă, deoarece nu conţine azot mineral. 

• TIGER® 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. 
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AMBALAJE SACI 25 kg pe palet de 1.500 kg
SACI MARI 500 kg 
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CONTINUTUL MEDIU DE SUBSTANTE DIN PRODUS

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

Dupa recoltare
sau la inceputul

primaverii

500-600 kg/ha 
in banda

800-1200 kg/

ha pe toata 
suprafata

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

Dupa recoltare
sau la inceputul

primaverii
700-900 kg/ha

Incorporati produsul;
in caz de plantatie

inierbata, imprastiati
produsul inainte de cosit

Toamna inainte de 
caderea frunzelor sub

coronamentul arbustilor
vesnic verzi;

pe gazon in februarie

70-120
g/m2

distribuiti produsul,
tasati si irigati

In toamna, la
pregatirea terenului

70-120
g/m2 Distribuiti produsul

MELO PERO CILIEGIO

PESCO ACTINIDIA

VITA DE VIE

ORTICOLE DA ORTO HOBBISTICO

PRATO E PIANTE DA GIARDINO

Azot (N) total 3%

Azot (N) organic 3%

Anhidrida fosforica (P2O5) totala 6%

Oxid de potasiu (K2O) solubil in apa 12%

Oxid de Magneziu (MgO) total 2%

Oxid de Magneziu (MgO) solubil in apa 2%

Anhidrida sulfurica (SO3) solubila in apa 14%

Carbon (C) organic 10%

Substanta organica humificata 18%

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

ph (indicativ)  7-8

Greutate specifica 0,8-0,9 kg/lt

Umiditate 12-14%

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


