
ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICĂ UNIVERSALĂ CU AZOT
Fertilizant pe bază de singe, în formă lichidă, pentru stropirea frunzelor / sau aplicarea la 

rădăcină Se folosește la fertilizarea tuturor culturilor agricole:
erbacee- horticole-furagere

Absolut sigur din punct de vedere sanitar și 
fitosanitar, pentru că este tratat termic în 

conformitate cu prevederile Regulamentului Sanitar 
CEE 1069/2009, astfel se garantează eliminarea 

completă a tuturor agenților patogeni( bacterii ș.a).

EUTROFIT® este un fertilizant organic cu azot lichid, obținut din prelucrarea sîngelui animalelor (porcine, bovine), prelucrarea sa specială 
permite asimilarea lui prin aparatul foliar, are capacitatea de a fi absorbit total și foarte rapid de frunze. Este un produs de mare randament 
gîndit pentru a asigura compatibilitate maximală cu toate produsele fitoterapeutice. Se contopește complet și cu produsele pe bază de 
cupru ( fără nici un semn de toxecitate), asigură culturile cu stimulul nutrețional necesar în toate fazele vegetative esențiale.

• Să asimileze mai bine nutrienții
• Utilizarea mai profitabilă a elementelor micro, mezo și macro ale fertilității.
• Îmbunătățește caracteristicile organoleptice a produselor recoltate și permite majorarea duratei de conservare a acestora.

EUTROFIT® de obicei se folosește prin stropirea frunzelor, soluția 
200-400 gr/ 100 litri apă sau de la 2 pînă 5 kg/ha în funcție de 
tipul culturii, repartizat în mai multe tratări, de unul singur sau 
asociat cu alte produse fitoterapeutice de uz comun. Datorită 
faptului că este absolut compatibil cu aceste produse, întărește 
eficiența lor și în același timp permite reducerea utilizării acestor 
produse. De exemplu, dacă este amestecat cu produse pe bază 
de cupru, formează un STRAT PROTECTIV și TRANSPARENT 
care are o puternică acțiune de BARIERĂ BACTERICIDĂ. Pentru 
a avea rezultate și mai bune recomandăm să tratați și la etapa 
căderii frunzelor, potării, și desigur după ploi cu grindină.

• Majorării recoltei(productivității)
• Crește gradul zaharozei ( gradul Brix)
• Majorează greutatea specifică și a conținutului de proteine
• Omogenitatea maximală a calibrării fructelor
• Colorit mai intens cît a fructelor atît și a vegetației.
• Permite plantelor să acumuleze o mai mare rezistență contra factorilor   
sezonieri nefavorabili și contra patologiilor de origine diversă.
• Acțiune antistress, plantele suportă mai ușor gerul, răsădirea, seceta, reduce 
ponderea fructelor căzute.
• Are acțiune de transportator și biostimulator, îmbunătățind adsorbția și 
eficacitata elementelor nutriționale, chiar și din produsele la care este asociat.
• Ameliorează cloroza de fier, datorită prezenței Fierului organic asimilabil, care 
favorizează formarea clorofilei, îmbunătățind procesul fotosintezei , cu ulterioare 
beneficii pentru toată planta.
• Mai mici pierderi din greutate a fructelor după frigoconservare, deci o durată 
mai îndelungată a lor in circuitul comercial.

EUTROFIT® ASIGURĂ CULTURILE AGRICOLE CU O GAMA VARIATĂ ȘI PUTERNICĂ DE NUTRIENȚI , CE 
PERMIT PLANTELOR SĂ:

DOZAREA ȘI MODALITĂȚILE DE UTILIZARE:

DE ALTFEL EUTROFIT® ÎMBUNĂTĂȚEȘTE POTENȚIALUL CULTURILOR, DATORITĂ:

 Azot (N) total 4 %

Azot (N) organic 3,7 %

Carbon (C) organic 14 %

Fier (Fe) organic 700 ppm

EUTROFIT®EUTROFIT®

N° certificato 
161772

N° certificato 
161771
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