
 

 

 

Fişă tehnică 

RO ȊNGRĂSĂMÂNT  

Manitoba 

*Compoziție                                                                            *Caracteristici 

Azot (N) organic 4,0% Aspect Lichid suspensie,de culoare brun 

Azot (N) organic solubil 4,0% Densitate la 20 °C 1,15-1,25 kg / l 

Bor(B) solubil 0,03% pH (20 °C) 6,8-7,5 

Mangan (Mn) solubil 0,1% Punct de îngheț - 5°C 

Zinc(Zn) solubil 0,05% Conductibilitate electrică (0,1%) 217 µS/cm 

Molibden(Mo) solubil 0,001%   

Carbon ( C) cu origine biologica 14%   

Aminoacizi totali 26%   

Aminoacizi liberi 3%   

Betaina 4%   

 

Manitoba este un  biostimulator  al tolerantei plantelor la factorii de stres si fertilizant foliar  lichid organic cu azot si 
microelemente.  
Intervine ca regulator al numeroaselor procese metabolice (aminoacizi liberi prezenti in continut patrund in celulele 
plantelor, cresc activitatea fotosintetica si continutul de clorofila al acestora). 
Administrarea produsului la toate speciile de plante: 

– susține formarea de clorofila B și fotosinteza; 
– susține formarea aminoacizilor liberi și a zaharurilor solubile; 
– îmbunătățește și favorizează absorbția îngrășămintelor si crește asimilarea nitraților în frunze prevenind 

dezechilibrele nutritionale si susține creșterile echilibrate și viguroase; 
– induce toleranță la factorii de stres climatici ( seceta, vant, ingheturi, exces de umiditate); 
– susține toleranța plantelor la salinitatea solului si recuperarea rapida dupa actiunea factorilor 

mecanici(ex.grindina) 
– diminuează stresul provocat de factori chimici – pesticide; 
– măreste rezistența activă a plantelor la atacul de patogeni. 
– Stimuleaza si sustine infloritul, imbunatateste aspectul exterior al fructelor la speciile de legume, pomi, 

abusti fructiferi, vita de vie si influinteaza pozitiv marimea fructelor. 
Produsul este permis pentru utilizare in agricultura ecologică. 
Doze și metode de aplicare: 

Se recomandă  2-4 aplicari in doze de 2-3 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 l/23 kg 
Producător: Italia 
Distribuitor unic: COMBINATUL DE ȊNGRĂSĂMINTE CHIMICE S.R.L 

 


