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WARZYWNYCH
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Zawiera
L-aminokwasy

najlepiej wykorzystywane
przez rośliny
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6KG

MASA NETTO/
OBJĘTOŚĆ NETTO:

 /5L 
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Zawiera 
L-aminokwasy 

najlepiej 
wykorzystywane 

przez rośliny

Biamino Biamino Plant to płynny organiczny 
fizjoaktywator, bogaty w materię organiczną 
oraz wolne L-aminokwasy, który podlega 
natychmiastowej absorpcji zaraz po aplikacji 
dolistnej. Zalecany do stosowania, aby uchronić 
rośliny przed negatywnymi skutkami czynników 
stresowych (susza, przymrozki, gradobicie, 
choroby). Możliwy do stosowania we wszystkich 
gatunkach roślin uprawnych (rolniczych, 
warzywnych, sadowniczych).

ZALECENIA UPRAWOWE 
Można stosować z większością nawozów i środków ochrony 
roślin z wyjątkiem fungicydów miedziowych i siarkowych oraz 
herbicydów sulfonylomocznikowych.
Rośliny rolnicze:
• rzepak, kukurydza, zboża  

– po ruszeniu wegetacji 1,5-2 l/ha
• ziemniaki, burak cukrowy  

– w fazie 8-10 liści (2 zabiegi łącznie z innymi nawozami  
i pestycydami) 2-3 l/ha

Uprawy warzywne – co 10-14 dni, 5-6 zabiegów 1,5-2 l/ha
Drzewa owocowe – pączkowanie, kwitnienie, zawiązywanie
owoców (2-3 zabiegi w każdej fazie rozwojowej) 1-1,5 l/ha
Uprawy kwiatowe – podczas całego okresu wegetacji 1,5-2 
l/ha

Dawka odnosi się do 200-300 litrów wody na hektar.

• Aktywizuje działanie ważnych enzymów  
i przyspiesza w naturalny sposób wzrost  
i rozwój roślin

• Szybko regeneruje rośliny po przebytym stresie

• Dzięki zawartym L-aminokwasom ściany 
komórkowe stają się bardziej przepuszczalne dla 
mikroelementów co daje lepsze odżywienie.
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Dostępny w opakowaniach 
o pojemności netto:

 1L, 5L, 20L 

Zawartość składników pokarmowych % wag. % obj.
Wolne L-aminokwasy 12% 14,4%
Azot całkowity (N) 8%  9,6%
Azot organiczny (N) 2,5% 3,0%
Azot amidowy (N) 5,5% 6,6%

pH 5
Aminogram: 

Ala  Arg  Asp  Cys  Phe  Gly  Glu  Hyp  His  Ile  Leu  Lys  Met  Pro  Ser  Tyr  Thr  Trp  Val


