
 

 

 

Fişă tehnică 

AUXI 4C 

*Compoziție                                                                            *Caracteristici 

Azot (N) organic 1% Aspect Lichid maro 

Azot (N) organic solubil 1% Densitate la 20 °C 1,1-1,17 kg / l 

Carbon ( C) organic de origine biologica 10% pH solutie 1% (20 °C) 7-9 

Oxid de potasiu(K2O) 6-7% Conductibilitate electrică (0,1%) 217 µS/cm 

Substanta organica cu greutate moleculara 
nominala <50 kDa 

30%   

Acizi alginici <6%   

Manitol 1-2%   

Betaina 3%   

Ascophyllum nodosum >30%   

 

AUXI 4C este un  biostimulator al sistemului radicular si al tolerantei plantelor la factorii de stres si fertilizant lichid 

organic cu azot si potasiu pe baza de alge brune. 

- Produs 100% natural obtinut din extract de alge brune (Ascophyllum nodosum); 

- Sursa naturala de hormoni / regulatori de crestere cu continut echilibrat de auxine, citochinine si gibereline 

ce stimuleaza inradacinarea si productia de masa radiculara. 

- Stimuleaza absorbtia mineralelor si a nutrientilor in celulele radacinilor- citochininele atrag nutrientii in 

tesuturile aflate in plina dezvoltare; 

- Continut ridicat de carbohidrati (imbunatateste aerarea si structura solului, in special in solurile argiloase 

avand proprietati ce determina o capacitate ridicata pentru retinerea apei in sol si sustinerea microflorei 

benefice); 

- Continut echilibrat de azot si potasiu; 

- Prezinta actiune sistemica (ascendenta si descendenta); 

- Controleaza tulburarile majore nutritionale fiziologice in stadiile initiale de crestere prin stimulare 

fotosintetica asigurand cresterea si dezvoltarea plantelor tinere; 

- Reduce stresul indus de factorii abiotici- seceta,inghet si creste toleranta plantelor in conditii de salinitate; 

- Stimulare imbunatatita a protectiilor endogene la fungi, bacterii si virusi prin producerea de fitoalexine. 

Produsul este permis pentru utilizare in agricultura ecologică. 

Doze și metode de aplicare: 

1,5-2l /ha toamna la 2-4 frunze si/sau primavera la pornirea in vegetatie 

Aplicare la sol si foliara cu duze grosiere si prin fertirigare ca biostimulator al inradacinarii si tolerantei la stres la toate 
culturile. 
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 25 kg 

Distribuitor: COMBINATUL DE ȊNGRĂSĂMINTE CHIMICE S.R.L 


