
pojemność netto

1 l

Substancja czynna:  
Wolne aminokwasy 134 g/l 
azot całkowity 24 g/l
fosfor (rozpuszczalny w wodzie) 20 g/l
potas (rozpuszczalny w wodzie) 20 g/l 
auksyny 10 g/l
cytokininy 0,03 g / l

BIOSTYMULATOR

Unikalna kombinacja aminokwasów  
i mikroelementów, która spełnia  
funkcję środka poprawiającego warunki 
życia roślin oraz środka poprawiającego 
potencjał biologiczny gleby.

AMINOSTIM – warzywa to  unikalna kombinacja aminokwasów i mikroelementów, 
która spełnia funkcję środka poprawiającego warunki życia roślin oraz środka po-
prawiającego potencjał biologiczny gleby, podłoża do upraw, przyczyniając się do 
wzrostu plonowania. 

Korzyści po zastosowaniu biopreparatu: 
• Zwiększona odporność roślin w stresujących warunkach;

• Szybki powrót masy wegetatywnej po gradobiciu i uszkodzeniach mecha-
nicznych;

• Regeneracja roślin po uszkodzeniu przez niskie temperatury;

• Poprawa przyswajalności makro- i mikroelementów z gleby i nawozów 
mineralnych;

• Aktywacja metabolizmu białek i przyspieszona synteza białek ochronnych;

• Składanie większej liczby kwiatów i kwiatostanów;

• Zwiększona wydajność i jakość produktu.

ZGODNOŚĆ PREPARATU 
Aminostim - warzywa  jest kompatybilny z chemicznymi herbicydami, insektycydami, fun-
gicydami, produktami biologicznymi i różnymi rodzajami nawozów. Przed zmieszaniem z 
innymi składnikami (pestycydy, nawozy itp.) zaleca się przetestowanie tworzenia osadu w 
osobnym pojemniku.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Aminostim - warzywa jest preparatem bezpiecznym  dla ludzi, zwierząt i środowiska.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze od +2°С do +30°С w suchym miejscu chronionym przed bez-
pośrednim działaniem promieni słonecznych. 

Przed dodaniem preparatu  do roboczego roztworu zaleca się wstrząsnąć.

SPOSÓB I TERMIN STOSOWANIA BIOPREPARATU  

Owoce, warzywa
/ Kultury upraw/ Faza aplikacyjna Wskaźnik zużycia preparatu

 Ziemniak  
Przy wysokości rośliny 15 cm 15-20 ml / 10 l wody /100 m² 

Pąki , początek kwitnienia 20-30 ml / 10 l wody /100 m²

Pomidory, 
papryka, ogórki, 
bakłażan
          

Podczas uprawy sadzonek co 7 dni 15-20 ml / 10 l wody /100 m²

Dwa dni po wysadzeniu rozzsady 20-30 ml / 10 l wody /100 m²

15-20 dni przed owocowaniem 20-30 ml / 10 l wody /100 m²

Przed dodaniem preparatu  do roboczego roztworu zaleca się wstrząsnąć.

Dystrybutor, przedstawiciel na terenie  RP
PHU „AKA ”, 63-900 Rawicz, ul. Bobrowskiego 5/6
DZIAŁ SPRZEDAŻY:  ul. Kościańska 27, 60-112 Poznań 
tel. 61 865 16 82, 607 203 868, mail: aka@ksylitol.com                                  
www.ksylitol.com                                  
Kraj pochodzenia: Ukraina 

Data  produkcji:                                                                                                                                                                

Numer serii: 
Termin ważności: 24 miesiące   

Aminostim 
WARZYWA


