
Азот (N) амиден

25.0%

В допълнение към съдържанието на хранителни вещества, продукта съдържа биополимери, специфични 
аминокиселини и фулвокиселини. Комбинацията от трите съединения образува т. Нар. Комплекс FILOAMIN®, 
проектиран така, че продуктът работи адекватно на нивото на филосферата (листната повърхност). 

Хранителен биостимулант, богат на аминокиселини с макро и микроелементи. Съдържа свободни аминокиселини 
благоприятстващи отговора на растението към всяка стресова ситуация и подобряващи физиологичните процеси в 
него. Високото съдържание на Азот благоприятства развитието на растенията през периодите на най-голяма енер-
гийна нужда. Стимулира покълването, цъфтежа и изхранването на плодовете. Засилва отговора на растенията на  
стресови ситуаци.

Folitop Amino Nitro ще изпълнява едновременно хранителни, коригиращи и стимулиращи функции, като по този 
начин има троен ефект, който позволява да се елиминира приложението на  други видове класически биостимуланти.

Азот (N) органичен

2

0.03%

0.03%

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
О

Н
Е

Н
 Л

И
С

Т

ХРАНИТЕЛЕН БИОСТИМУЛАНТ

• Вид:  Специален тор. Аминокиселини. Удостоверение за регистрация №340/30.11.2018г..

• Клас A: Съдържанието на тежки метали е под допустимата граница за тази класификация. 

• Nº Регистър Sandach: 02.44.PTC.006.

• Процес на получаване: Аминокиселини от животински произход. 

• Произход на органични суровини: Хидролизиран протеин 18%.

Не е разрешена пашата или използването на културите като храна на домашни животни минимум 21дни след употребата на продукта.

ФОРМА:

Водоразтворими гранули (ВГ).

ДЕКЛАРИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ:

гр/кг

Свободни Аминокиселини 5.5%

Азот (N) общ

20.0%

Азот (N) нитратен 1.5%

Азот (N) амониев

  0.5%

Фосфорен пентаоксид(P

2O5

) разтворим във вода

  3.0%

Фосфорен пентаоксид(P

2O5

) разтворим във вода и неутрален амониев цитрат

  5.0%

Калиев оксид (К О) разтворим във вода

5.0%

Магнезиев оксид (MgO) разтворим във вода

10.0%

Бор(B) разтворим във вода 

2.0%

Мед(Cu) разтворим във вода 
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Желязо(Fe) разтворимо във вода 0.1%

Хелатирана фракция на Желязото(Fe) 100%

Желязо(Fe) хелатирано с EDTA 0.1%

Манган(Mn) разтворим във вода 0.075%

Манган(Mn) хелатиран с EDTA 0.075%

Молибден(Mo) разтворим във вода 0.005%

Цинк (Zn) разтворим във вода 0.1%

Цинк (Zn) хелатиран с EDTA 0.1%

pH 5

Беден на Хлор

Аминограма: Al., Ar, As, Fe, Gl, Glu, Hp, Hi, Is, Le, Ls, Me, Pr, Se, Tir, Tr, Va, Cis.

Мед(Cu) хелатирана с EDTA 0.03%

Листно приложение: Между 1-3 приложения през цялата вегетация, като фазата на най-голяма нужда е периодът 

от начало на нарастване на плодовете или корените. При всички видове  култури примерната доза е между  300-

500 гр. / 100 л вода. и приложение. При маслини: 400-500 гр. / 100 л.

Прилагане във вода за напояване (торене): Броят на приложенията се регулира в зависимост от състоянието на 

културата и хранителната програма, която се прилага, 1-1,5 кг / дка и приложение.

Доза гр /дка 

200-400 гр

300-400 гр

400-500 гр

200-300 гр

200-300 гр

200-400 гр

200-400 гр

200-400 гр

200-400 гр

200-400 гр

200-400 гр

200-400 гр

200-400 гр

200-400 гр

200-400 гр

Nº-0000/REV. 00

ДРУГИ КОМПОНЕНТИ

Биополимери

Фулвоинови киселини           

ДОЗИ И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО КУЛТУРИ

Култура Доза гр / 100л 

Зеленчуци 250-400 гр

Декоративни растения

Ягода 

Малина 

Плодни дървета и цитруси 300-400 гр

Авокадо и Манго

Маслини 400-500 гр

Лози 250-400 гр

Бобови култури 250-400 гр

Зърнено-житни 

Ориз 

Цвекло 

Картоф

Люцерна

Лук и Чесън

Забележка: в зависимост от състоянието на културата увеличете броя на приложенията.

ВНИМАНИЕ:
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250-400 гр

250-400 гр

250-400 гр

250-400 гр

250-400 гр

250-400 гр

250-400 гр

250-400 гр

250-400 гр

250-400 гр

Предпазни мерки:

Инструкции за съхранение и работа: Пазете от пряка слънчева светлина и влага.

P102 - Да се   съхранява на място, недостъпно за деца.

Предотвратяване на злополуки: В случай на разлив, почистете района с вода и не изхвърляйте в 
околната среда.

Folitop Amino Amino Nitro може да се смесва с повечето често използвани продукти за растителна 
защита. Ако имате някакви въпроси, консултирайте се с нашия технически отдел или извършете 
предварително тест за смесимост. Не прилагайте при Сливи.

Температура на съхранение: 5°C-35°C

P270 - Не яжте, не пийте и не пушете по време на употреба.
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