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AМИНОТОН®

Елементи

Азот (N) общо

- Органичен азот (N-CO) 
- Амонячен азот (N-NH4)

Органично вещество

Общо аминокиселини

Свободни аминокиселини

% w/w

8.2%

7.2%
1.0%

48%

47.5%

9%

Характеристика

Ефикасност

Резултат

Състав

Дози и препоръки
за употреба

Спецификация

ВНИМАНИЕ !

Състояние
Приложение

Забележка

Аминокиселини за листно приложение 
Аминотон е органичен течен тор с високо съдържание на азот и смес от аминокиселини 
и пептиди от органичен произход. Високото съдържание на азот и белтъчен въглерод 
определя изключителните хрaнителни свойства на Аминотон за културите при които е 
приложен.

Аминотон може да се смесва с обичайно прилаганите листни торове и продукти за 
растителна защита 

С прилагането на Аминотон е възможно да се постигне по-хармоничен растеж на 
растенията, без периоди на застой, по-интензивен растеж на корена, редуциране на 
симптомите, предизвикани от дефицит на микроелементи, както и намаляване на 
чуствителността на растенията към болести.

•  Подходящ за биологично производство
•  Повишава продуктивността на растенията
•  Подобрява усвоимостта на хранителните вещества от растенията
•  При попадане в почвата стимулира растежа на почвените микроорганизми

Култура Доза и начин на приложение Брой и момент на приложение

2-4 приложения, в началото на  
вегетацията, преди цъфтеж, по време 
на нарастване на плодовете 

2-4 приложения, с първите поливки, 
след разсаждането, преди цъфтеж, по 
време на нарастване на плодовете 

3-4 приложения, след разсаждане, по 
време на нарастване на плодовете 

2-3 приложения, след разсаждане 

1-3 приложения

Фертигация на открито:
1-2 приложения; прилага се почвено, 
след разсаждане

Фертигация на открито:
1-2 приложения; прилага се почвено, 
след разсаждане

Овощни култури, 
лози, маслини

Почвено:
1500 - 4000 мл/дка

Почвено: 
2500 - 5000 мл/дка

Почвено: 
2500 - 5000 мл/дка

Листно:
150 - 200 мл/100 л. вода

Листно:  50-80 мл/дка 

Ягоди, листни 
зеленчуци, артишок 
(в оранжерии)

Цветя и декоративни 
храсти и дървета, 
разсадници  

Полски култури

Зеленчуци
(в оранжерии) 

Тютюн 

1500 - 4000 мл/дка

2500 - 5000 мл/дка

Плътност 1250 г /л. ;     pH 5,5 ± 0,5   

Течност

Почвено и листно

Да не се използува Аминотон в разтвор със силно алкални химически съединения, 
минерални масла, сяра, полисулфиди и медни съединения.
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Аминокиселини за листно приложение 

Вносител:
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