
 

 

 

Fişă tehnică 

ÎNGRĂSĂMÂNT CE 

ILSAMIN N90 

Biostimulator foliar  

 *Compoziție                                                                            *Caracteristici 

Azot (N) organic 8,9% Aspect Lichid puţin vâscos, de culoare brun. 

Azot (N) organic solubil 8,9% Densitate la 20 °C 1,22 kg / l 

Carbon ( C) organic 25% pH (20 °C) 5,6 ±0,5 

Aminoacizi totali >50 Conductibilitate electrică (0,1%) 135 µS/cm 

Aminoacizi liberi in 
principal levogiri 

>10   

 

ILSAMIN N90 este un  biostimulator  al tolerantei plantelor la factorii de stress si al infloritului si fertilizant foliar  

lichid organic cu continut ridicat de azot si de aminoacizi liberi. 
 
 

- Biostimulator si fertilizant de calitate superioara cu proprietati nutritive ridicate, obtinut din GELAMIN pin 
hidroliza enzimatica a colagenului, mediate de un amestec de enzyme specific si selective la temperature 
scazuta; 

- Continut ridicat de peptide, polipeptide si aminoacizi levogiri, care sunt activi din punct de vedere biologic si 
recunoscuti de catre plante, cu integrarea lor directa in procesele celulare metabolice si cu o puternica 
actiune de echilibrare a activitatilor vegetale; 

- Stimuleaza metabolismul plantelor permitand o nutritie rapida, echilibrata si eficienta in toate situatiile 
vegetative dificile, inclusiv recuperarea rapida a tesuturilor vegetale deteriorate; 

- Utilizarea regulata a produsului ajuta plantele sa mentina intotdeauna active toate caile biochimice atat in 
conditii normale cat si in momentele critice de stres extrem; 

- Sustine toleranta plantelor la salinitatea solului; 
- Mareste rezistenta activa a plantelor la atacul de patogeni; 
- Stimuleaza infloritul si permite imbunatatirea cantitativa si calitativa a productiilor. 

 Produsul este permis pentru utilizare in agricultura ecologică. 

Doze și metode de aplicare: 

Se recomandă doză de 1,5-2 l/ha.  Aplicabilitate foliara la toate culturile ca biostimulator al tolerantei la factorii de 

stres si/sau ca fertilizant. 

Modul de păstrare si depozitare:  Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat ermetic, în încaperi 
răcoroase, uscate și bine ventilate, ferit de actiunea directă a razelor de soare și a surselor de căldură. 
Temperatura de depozitare: între 5°C și 30°C. 
Mod ambalare: Bidon 20 kg 

Producător: Italia 

Distribuitor: COMBINATUL DE ȊNGRĂSĂMINTE CHIMICE S.R.L 


