
Аминозол®

e  NK- ,      Органич н тор течен произведен от странични животински
    3,   EG  (VO)  1069/2009,  продукти от материал категория съгласно

 хидролизирани протеини
: 9,4  %   (115  /  N),  1,1  %    (15  g/l  Съставки общ Азот гр л общ калиев оксид

K2O),   :   (S)  0,25  %,     съдържаоще обща Сяра от които водоразтворими
0,23  %;    (Na)  1,28  %,     1,26  %;  66,3общ Натрий от които водоразтворими
%  органична субстанция

: 1,23  kg/lПлътност
pH- : 5  - 7стойност

: Цвят кафяв

Смесваемост
®         Аминозол се смесва с общоприетите препарати за растителна

.         защита Понеже не всички настъпващи в практиката влияния са
,         предвидими за всеки случай е необходима смесителна проба с малки

     . количества от предвидените за пръскането продукти

         Смесването с минерално масло и медни препарати изисква проверка
 .         на поносимостта При смесване с листни торове и препарати за

      2/3       растителна защита дозата да се напълни с вода и продуктите да
   . ®        се добавят по отделно Аминозол винаги разреден с вода да се

 .прибавя последен

Съхранение
  ,     ,  В затворена опаковка защитено от пряка слънчева светлина при

  -5   35°C      .температури между и е възможно дългогодишно съхранение

Култура Цел Препоръка

При всички култури Намаляване на стреса 0,2 - 0,3 л/дкa при стрес. 
Многократната употреба на 
малки дози повишава 
ефективността.

" Подобряване на 
ефективността на 
мероприятията по 
растителна защита

150 - 300 мл на 100 л вода при 
пръскане с препарати за 
растителна защита

" Третираните култури се
избягват от диви 
животни и гризачи

200 мл/дка 2 - 3 дни преди 
пръскане да се разтвори с 2 л 
вода при необходимост

   Ягода, зеленчуци (  
Плодни зеленчуци  
Зелеви,листни и лукови
зел    Аспержи, 

Образуване на корени, 
нарастване, начално 
развитие

Потапяне на растенията в 1% 
разтвор или съответно леко 
поливане с 0,5 - 1 л/дка преди 
разсаждане или 7 - 10 дена след
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кореноплодни и кл) насаждането

   Ягода,    Храстовидни 
плодове

връзване на плодове, 
качество

2 пъти 0,5 - 0,75 л/дка от 
началото на цъфтежа до 
брането

   Ягода качество на 
размножителните 
насаждения: 
здрави растения, 
образуване на отводи

2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка 14 и 7 дни 
преди брането

   Семкови плодове завръз на плодове, за 
големина и цвят на 
плода, намаляване на 
ръждата

2 пъти 0,5 - 0,75 л/дка при 
ябълката: червена пъпка и 
стадия на пълнене на плода; 
круша: преди и след цъфтежа

" подобряване на 
ефективността и 
поносимостта на 
пръскането с калциев 
хлорид

0,1 - 0,2 л/дка пре пръскане с 
калциев хлорид

   Семкови плодове,  
Костилкови плодове,  
Ягода,    Храстовидни 
плодове,    Десертно 
грозде

натрупване на 
хранителни резерви, 
регенериране, 
студоустойчивост, 
качество на цвета

2 пъти 0,2 - 0,3 л/дка след 
брането

   Костилкови плодове завръз на плодове, 
растеж на плода, по-
малко шарка

3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка от 
цъфтежа в интервал през 8 дни

" срещу симптоми на 
шарка по листата и 
плода

3 пъти 0,5 - 0,75 л/дка (без 
препарати за растителна 
защита) от цъфтежа в интервал 
през 30 дни

   Винено грозде равномерно развитие, 
хомогенна зрялост

4 пъти 0,3 - 0,5 л/дка след 
раззеленяването, при пълния 
цъфтеж, при повторния цъфтеж,
при оформяне на гроздовете

   Житни култури добив, жизненост 0,2 - 0,3 л/дка към края на 
братенето

   Картофи по-бързо 
възстановяване на 
шумата след сваляне 
на фолиото при 
ранните картофи

0,2 - 0,3 л/дка при първото 
мероприятие с препарати за 
растителна защита след 
сваляне на фолиото

   Захарно цвекло,  подобряване на 0,1 -0,2 л/дка към хербицидите 
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Рапица, Царевица,    Ка
ртофи, зеленчуци (
Плодни зеленчуци  
Зелеви,листни и лукови
зел    Аспержи, 
кореноплодни и кл)

ефективността и 
поносимостта на 
пръскането с 
хербициди след 
поникване, добив

след покълнване, особено при 
екстремни агрометеорологични 
условия

   Слънчоглед подобряване на 
ефективността и 
поносимостта на 
пръскането с 
хербициди след 
поникване, добив

0,1 -0,2 л/дка към хербицидите 
след покълнване, особено при 
екстремни агрометеорологични 
условия

   Декоративни растения качество на листата, 
растеж

многократна употреба с 100 - 
300 ml на 10 л вода (0,2 - 0,3 
л/дка) по време на периода на 
вегетация

   Разсадник образуване на корени, 
растеж, прираст

потапяне на изходния основен 
материал в разтвор от 1% или 
алтернативно поливане с 1%-ен 
разтвор (3 - 4 л/кв. м) при 
засаждането

   Тютюн Образуване на корени, 
нарастване, начално 
развитие

потапяне на таблите с разсада в
разтвор от 1 % или 
неоформените растения се 
ръсят с 0,3%-ен разтвор 
съответно се поливатс 1л/дка 
преди разсаждането съответно 
7 - 10 дена след садене
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