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Investim constant în cercetare
atât prin colaborarea directă cu
Stațiuni de Cercetare și
Universități de specialitate, cât și
prin parteneriate cu fermierii de
cultură mare și legumicultorii din
România.

Cercetare

Produsele Daymsa ajută fermierii
să practice agricultura durabilă,
având grijă în permanență de
mediul înconjurător. 

Agricultură Durabilă

Despre Noi
Natur Grup Integral SRL este distribuitor
al produselor Daymsa în România și are
ca unic obiectiv să aducă produse
profesionale pentru agricultură cât mai
aproape de fermieri, la un preț corect.

Prezente pe piața din România încă din
2012, biostimulatorii Daymsa excelează
prin calitate și eficiență ridicată, chiar și în
condiții extreme. 

Natur Grup Romania

1  

Scanează 
QR Code și hai să ne

cunoști în video de
prezentare !



MĂRTURIILE
clienților noștri

„ Datorită Naturaminului am cei mai gustoși
cartofi, care au trecut peste gerurile din luna
februarie, martie și aprilie. Mulțumim pentru

produsele de calitate pe care le aveți ! ”

Fermier Anca Hirtie, Botoșani
(Județ Botoșani)

„ Produsele Daymsa mă ajută să reduc
cantitățile de materiale chimizate folosite,
asta favorizând o recoltă și bogată și mai
sănătoasă, dar și mai gustoasă – ceea ce

atrage mulți clienți în piață. ”
 

„La câteva ore de la aplicarea
 Naturamin WSP, fotosinteza este mult
mai intensă iar plantele sunt deja mult

mai revigorate, chiar și în condiții de stres.
Acesta e marele avantaj !”

Ferma Ecologică Biocoop Ștefan cel Mare
(Județ Călărași)

Fermier Ionuț Victor Radu, Obârșia
(Județ Dolj)

Ai încercat produsele Daymsa ?  
Trimite-ne impresiile tale la info@naturgrup.ro

și poți fi colaborator NATUR GRUP ! 
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Naturcomplet G
Produs Certificat Ecologic

aplicare mecanizată: prin intermediul îngrășămintelor convenționale (se recomandă aplicarea localizată pe rând).
aplicare manuală: localizat la fiecare plantă în momentul plantării sau la plantațiile de pomi fructiferi și viță de vie în
jurul rădăcinii.

Cereale, porumb, floarea soarelui, rapiță, soia, năut, plante tehnice, etc:  75 - 100 kg / hectar.

Pentru solurile scăzute în materie organică și unde se dorește recuperarea solurilor mineralizate până la 250 kg/ ha.
Naturcomplet G se poate utiliza prin:

Înmoaie solurile închegate, leagă solurile nisipoase și îmbunătățește calitatea
solurilor epuizate.
Deblochează nutrienții blocați în sol și îmbunătățește eficiența îngrășămintelor.
Corectează salinitatea și mineralizarea solului.
Avansează data recoltării și mărește producția și calitatea acesteia.

COMPOZIȚIE

Leonardită pură activată în formă granulată - Îngrășământ organic

Materia Organică totală .....…......................... 35 % d.g.t ( 50 % d.m.u.)
Acizi Humici .................................................... 30 % d.g.t  (42 % d.m.u.)
Acizi Fulvici ......................................................  5 % d.g.t    (8 % d.m.u. )
Extract Humic Total ......................................... 35 % d.g.t  (50 % d.m.u.)
Azot (N) organic ................................................. 1 % d.g.t (1,5% d.m.u.)
Oxid de Potasiu (K2O) .....................................................……. 5 % d.g.t 
Fier (Fe) Total ........................................................................... 1 % d.g.t 
Umiditatea maximă ................................................................. 30 % d.g.t 
pH ....................................................................................................... 8,7
Relație C/N ................................... 20,3
Conductivitatea electrică ................ 2,5 dS/m
Notă prescurtări: d.g.t.   = procent din greutatea totală
                           d.m.u. = procent din materia uscată

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

ȘTIAȚI CĂ ?

Scanează QR Code
pentru  detalii video:

Amelioratori  de  sol

Leonardita pură granulată prezentă
în produsul Naturcomplet G este
extrasă din mina din Teruel -
Spania, Daymsa fiind principalul
producător de leonardită din
Europa.

Leonardita este un ameliorator de
sol organic, bogat în acizi humici și
fulvici, iar aplicarea acestuia la sol
are efecte atât în anul aplicării, cât
și în următorii 2-3 ani.
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Naturvital Plus

Aminoacizi liberi ...........................................................5,0 % g/g (5,7 % g/v)
Azot total (N) ..............................................................0,8 % g/g (0,91 % g/v)
Azot organic ................................................................0,8 % g/g (0,91% g/v)
Fosfor (P2O5) ............................................................ 5,0 % g/g  (5,7 % g/v)
Potasiu (K2O) ..........................................................10,0 % g/g (11,4 % g/v)
Extract total humic ...................................................16,0 % g/g (18,2 % g/v)
Acizi humici ................................................................8,0 % g/g   (9,1 % g/v)
Acizi fulvici .................................................................8,0 % g/g   (9,1 % g/v)

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Scanează
QR Code

pentru a vedea mai multe
informații despre 

TERRENOVA:
 
 

Terrenova

Acizi humici din Leonardită pură

Asigură terenului o structură spongioasă, ajută la înmuierea solului aglomerat și legarea solurilor nisipoase. 
Îmbunătățește eficiența îngrășămintelor minerale. 
Ajută la mineralizarea și salinizarea corectă a solului. 
Crește productivitatea și avansează data recoltării.
Îngrășământ foliar: deosebit de util pentru a spori absorbția altor minerale sau produse 

       fitosanitare. 

Extract total humic ...................................................21,0 % g/g (25,2 % g/v)
Acizi humici ..............................................................14,0 % g/g (16,8 % g/v)
Acizi fulvici .................................................................7,0 % g/g   (8,4 % g/v)
Potasiu (K2O) ............................................................6,0 % g/g   (7,2 % g/v)

Aplicare la sol: 2 - 4 litri / ha.
Aplicare foliară: 1,5 - 2 litri / ha, în stadiul de 2-4 frunze.
În cazul amestecurilor, se recomandă a se efectua un test de compatibilitate într-un recipient mic. 
 Notă:  Nu se amestecă cu produse de protecția plantelor.

Terrenova este un ameliorator de sol de ultimă generație dezvoltat în Departamentul de Inovare Daymsa
caracterizat prin conținutul ridicat de fosfohumați, nutrienți primari, micronutrienți, agenți osmoprotectori precum
prolina, serina, arginina și substanțe naturale cu activitate hormonală potențiatoare pentru dezvoltarea
radiculară.
Terrenova este indicat pentru îmbunătățirea fertilității solului, promovând și maximizând dezvoltarea rădăcinilor
și sporind disponibilitatea și absorbția nutrienților, în special a fosforului din sol.
Activează flora microbiană benefică a plantei, sporește înrădăcinarea, stimulează creșterea plantei și fructului,
crește capacitatea de schimb de cationi.
Previne încetinirea fiziologică din cauza condițiilor adverse, este un excelent stimunlator de creștere.

Fertilizant Organic  - complex de acizi humici și aminoacizi

Produs Certificat Ecologic

COMPOZIȚIE

Produs Certificat Ecologic

Notă:  Nu se amestecă cu produse de protecția plantelor.

Amelioratori  de  sol

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

COMPOZIȚIE
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Tratament sămânță la GRÂU: 2 litri / tona de semințe, PORUMB și FLOAREA SOARELUI: 10 litri / tona de semințe
Aplicare la sol: 4 litri / ha.
Aplicare foliară: 1,5 - 2 litri / ha, în stadiul de 2-4 frunze.
Se recomandă a se administra singur  la 24 de ore după ce se administreaza NPK sau îngrășăminte.



COMPOZIȚIE

Conține fitohormoni de origine naturală, agenți osmoprotectori, oligopeptide, alginați, manitol, oligo și polizaharide,
betaină, poliamide și vitamine, toate acestea provenite din algele Ascophyllum Nodosum.
Tratarea semințelor cu Raiza Mix îmbunătățește și stimulează procesul de încolțire și răsărire, precum și
dezvoltarea inițială a plantelor, ajutând planta să atingă maximul ei potențial productiv.
Aplicarea foliară sau radiculară stimulează puternic înrădăcinarea, mărește imunitatea plantei, iar în condiții de boli
sau de stres dezvoltă rădăcină nouă și sănătoasă.

Raiza Mix
Biostimulator de înrădăcinare cu Alge marine, Aminoacizi liberi și Microelemente 

Aminoacizi liberi .............................…................... 12,00% g/g (14,16% g/v)
Azot total (N)...................…....................................  1,92% g/g (  2,27% g/v)
Bor (B) .............................…...................................  0,20% g/g ( 0,24% g/v)
Cupru (Cu) ....................…...................................... 0,10% g/g  ( 0,12% g/v)
Fier (Fe).........................…...................................... 1,10% g/g  ( 1,30% g/v)
Mangan (Mn) ................…..........................................0,5% g/g ( 0,59% g/v)
Molibden (Mo) ...............…......................................0,02% g/g (0,024% g/v)
Zinc (Zn)......................….......................................... 0,20% g/g (0,24% g/v)

Cereale, porumb, rapiță, soia: 2 litri / tona de semințe.
Floarea soarelui: 4 litri / tona de semințe.

Orice cultura: 0,6 litri / ha, la intrarea în vegetație pentru revigorare
și start optim (ideal împreună cu 0,2 kg/ha Naturamin WSP).

Tratament sămânță: 

Aplicare foliară:

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produs Certificat Ecologic

EFECTUL RAIZA MIX

Scanează 
QR Code

pentru mai multe detalii
video:

Bionutrieți
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Naturamin WSP

Precursori metabolici - Compuși aminați stimulatori ai formării enzimelor și sintezei proteinelor fundamentale pentru
cultură.

Efecte asupra fotosintezei. - Glicina, alanina și acidul glutamic prezente în Naturamin WSP fac să crească nivelele
de clorofilă, ridicând nivelele de fotosinteză și contribuind la obținerea unor plante mai sănătoase și cu productivități
mai ridicate.

Scanează
QR Code
pentru a
vedea

analizele de
conținut

realizate de
un laborator
independent:

 

Aminograma  Naturamin WSP

Naturamin WSP este indicat mai ales pentru evitarea și depășirea
proceselor de stres de orice natură: fizică (frig, îngheț, ploi, căldură
etc.), chimică (carențe, fito-toxicitate etc.), fiziologică (stres hidric)
sau biologică (mane), precum și pentru creșterea producției. 

Acțiune anti-stres. Serina și prolina sunt agenți osmoprotectori care protejează
membranele celulare și proteinele împotriva denaturalizării acestora, provocată
de concentrații ridicate de ioni anorganici și de temperaturile ridicate, de stresul
salin sau hidric.

Biostimulator antistres – 80% Aminoacizi Liberi pentru imunitatea plantei

Histidina ..............   1,30 %
Arginina ..............    4,90 %
Treonina .............    4,27 %
Alanina ...............    4,25 %

Isoleucina .......... 3,00 %
Leucină .............. 5,90 %
Fenilalanina ....... 4,40 %
Lisina ................. 1,30 %
Cisteina .............. 1,02 %

Naturamin WSP conține 80% aminoacizi liberi, dintre care:

Principalele acțiuni ale Naturamin WSP

Echilibrul florei solului. Elementele din compoziția Naturamin-WSP conțin o sursă de forme nitrogenate care
permit menținerea echilibrului florei microbiene din sol.

Asparagina ...........  6,25 %
Acid Glutaminic ....  9,35 %
Serina .................. 11,58 %
Glicina .................   6,80 %

Prolina ............... 9,90 %
Tirizina ............... 0,61 %
Valina ................. 4,70 %
Metionină ........... 0,46 %

Produs Certificat Ecologic

Precursori fito-hormonali. Naturamin-WSP conține substanțe precursoare de auxină, inductori de înflorire și
stimulatori de creștere.

Polenizarea, creșterea și legarea rodului. L-Prolina și acidul glutamic sunt hotărâtoare în procesul de polenizare.
Valina, isoleucina și leucina sunt strâns legate de procesul de coacere a fructului.

Bionutrienți
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COMPOZIȚIE

Cereale: 
La înfrățire: 0,2 kg/ha (optim împreună cu 0,6 litri / ha de Raiza Mix pentru un start optim al culturii.
În faza de burduf: 0,3 kg / ha.
În faza de formare spic: 0,3 kg / ha.
Dacă se face o singură aplicare se poate majora doza pănă la 0,5 kg/ha. În caz de fitotoxicitate sau stres puternic se
aplică imediat 0,5 kg/ha.

Porumb:
La răsărire (2 frunze): 0,2 kg/ha (optim împreună cu 0,6 litri / ha de Raiza Mix pentru un start optim al culturii).  În caz de
fitotoxicitate sau stres puternic se aplică imediat 0,3 - 0,5 kg/ha.

Floarea soarelui, Rapiță, Soia, Năut, Mazăre, Fasole:
La răsărire (2 frunze): 0,2 kg/ha (optim împreună cu 0,6 litri / ha de Raiza Mix pentru un start optim al culturii). 
La 4-6 frunze/ apariția inflorescențelor: 0,3 kg/ha (împreună cu Pleniflor).
În caz de fitotoxicitate sau stres puternic se aplică imediat 0,5 kg/ha.

Sfeclă de zahar:
De la 4 frunze până înainte de recoltare: 0,3 - 0,4 kg/ha, aplicare foliară sau 3-4 kg/ha, aplicare prin fertirigare.

Lucernă:
Aplicare după prima coasă: 0,3-0,4 kg/ha

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

EFECTUL NATURAMIN WSP

Aminoacizi Liberi ....................................... 80,0 % 
Azot Total (N) ..……......................….....…. 12,8 % 
Azot organic ............................................... 12,8 %

Scanează
QR Code

pentru a vedea mai
multe informații

despre 
Naturamin WSP:

Se aplică foliar preventiv pentru combaterea oricărui eveniment de stres.
Aplicările curative se pot realiza prin majorarea ușoară a dozelor, imediat
după eveniment.

Parcelă afectată de fitotoxicitate

La 5 zile după aplicarea a 0,35 kg/ha de
Naturamin WSP

Imagini preluate din ferma vegetală
din Dor Mărunt, Județ Călărași
Recuperare porumb după un

accident cu erbicid
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DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Naturamin Zn

În faza de dezvoltare vegetativa:

Toate culturile: 
1,5 - 2 litri / ha

Corector al carențelor de zinc care are în compoziție și azot organic.
Se administrează preventiv, dar și curativ la plantele care sunt predispuse la deficiențele de zinc, știindu-
se faptul că deficiența de zinc are consecințe asupra scăderii producței.
Trebuie să fie utilizat de formă curativă în toate acele culturi care evidențiază simptome de deficit de zinc. 

Biostimulator cu Aminoacizi Liberi și Zinc

Aminoacizi Liberi ................................................... 14,0 % g/g (17,0 % g/v)
Azot organic ............................................................. 2,3 % g/g ( 2,8 % g/v)
Zinc (Zn) solubil în apă ............................................. 5,0 % g/g ( 6,1 % g/v)
Zinc (Zn) solubil în apă, complexat cu Aminoacizi ....5,0 % g/g ( 6,1 % g/v)
pH stabil: între 4 și 9. Zinc complexat cu acid gluconic și aminoacizi liberi.

COMPOZIȚIE

Aplicare foliară: 3-4 litri/ha dacă se face o singură aplicare sau 2-3 litri / ha, dacă se fac 2 aplicări.

Produs Certificat Ecologic

Naturamin Plus
Biostimulator cu Aminoacizi Liberi și Micronutrienți

Bogat în aminoacizi liberi și microelemente cu un efect stimulator asupra culturilor.
Efectele rapide benefice pentru plantă sunt vizibile mai ales în situații de secetă, grindină, fito-toxicitate, asfixiere
radiculară, ajutând planta să evolueze.
Exercită un efect stimulator asupra culturii pe parcursul perioadei vegetative active și pe parcursul perioadei de
fructificare.

Produs Certificat Ecologic

Aminoacizi liberi …....................….. 32,0 % g/g (40,0 % g/v)
Azot (N..................…................….…. 6,0 % g/g ( 7,5 % g/v)
Bor (B) solubil în apă ……........…..... 0,1 % g/g (0,12 % g/v)
Cupru (Cu) solubil în apă  ................ 0,1 % g/g (0,12 % g/v)
Fier (Fe) solubil în apă  .................... 1,0 % g/g (1,25 % g/v)
Mangan (Mn) solubil în apă …...........0,6 % g/g (0,75 % g/v)
Molibden (Mo) solubil în apă ............ 0,047 % g/g (0,058 % g/v)
Zinc (Zn) solubil în apă ……….......... 0,2 % g/g (0,25 % g/v)

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARECOMPOZIȚIE

EFECTUL NATURAMIN Zn

Ferma vegetală din Dor Mărunt, Județ Călărași. 

Bionutrienți
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Naturamin Co/Mo

Naturamin Co/Mo este o soluție de îngrășământ lichid special formulat pentru aplicarea la semințe pentru
îmbunătățirea dezvoltării de microorganisme fixatoare de azot. Permite o mai bună dezvoltare radiculară în urma
germinării și ajută la o mai bună nodulare. 
Formula sa permite absorbția la maxim a nutrienților prezenți în produs sub forma integral solubili și disponibili imediat.

EFECTUL NATURAMIN Co/Mo

Conține polizaharide, acid alginic, manitol, citochinine naturale, microelemente esențiale, vitamine, toate acestea
provenite din extract natural din algele marine Ascophyllum Nodosum.
Stimulează puternic înflorirea și legarea plantelor cu floare pentru a obține un număr satisfăcător de fructe și o recoltă
bogată.
Totodată, are efect asupra deficiențelor de Bor și Molibden.
Produs lipsit de metale grele !

Pleniflor

COMPOZIȚIE

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Aminoacizi Liberi ................................ 14,0 % g/g (9,38 % g/v)
Azot organic ......................................... 1,1 % g/g (1,47 % g/v)
Cobalt (Co) ........................................... 1,0 % g/g (1,34 % g/v)
Molibden (Mo) ......................................10,0 % g/g (13,4% g/v)

Tratament semințe:  în special la leguminoase pentru boabe  3
litri / tona de semințe.
Foliar (mazăre, soia, fasole, năut): 10-15 ml / 10 litri de apă  
 sau 300-400 ml / ha la stadiul de 4-6 frunze.

Fertilizant cu Aminoacizi Liberi, Cobalt și Molibden

Fertilizant pentru înflorire și legare

Extract solubil de alge Ascophyllum Nodosum 
Bor (B) solubil în apă ……......................................... 9,0 % g/g (11,7 % g/v)
Molibden (Mo) solubil în apă ..................................... 1,0 % g/g (  1,3 % g/v)

Se aplică foliar înainte de faza de înflorire sau la buton floral.
Floarea soarelui, Rapiță, Soia: 0,8 litri / ha. Năut, mazăre, fasole, bob: 1 litru / ha.

COMPOZIȚIE

Fotografie din câmpul experimental de SOIA din cadrul Stațiunii de
Cercetare Secuieni. Tratament la sămânță cu Naturamin Co/Mo
împreună cu Raiza Mix.

Bionutrieți
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t= 0 ms    t= 5 ms    t= 10 ms     t= 26ms

Cu Sprayfix

t= 0 ms    t= 5 ms    t= 10 ms     t= 26ms

Fără Sprayfix

Foliar: 100-300 ml / 100 litri de apă.
Cantitatea de Naturacid folosită la tratamentele foliare poate varia în funcție de pH-ul
și duritatea apei. Când pH-ul apei utilizate este foarte ridicat se va mări și doza de
Naturacid.

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pentru fiecare 100 litri de soluție

3.0

4.0

4.5

5.2

5.7

6.0

6.4

pH

Sprayfix
Bioadjuvant pe bază de reșină de pin

Sprayfix fixează, reține, omogenizează substanțele și are un efect antispumant.
Protejează planta de efectul negativ împotriva razelor ultraviolete.
Permite aderarea picăturilor, chiar și a celor de mari dimensiuni, fără să alunece de pe plantă.

100 % Extras de resină de pin. 

Foliar: 10 ml / 10 litri de apă.
Pentru toate tratamentele foliare în doză de 1 L / 1000 litri apă.

COMPOZIȚIE

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

EFECTUL SPRAYFIX

Apa tratată cu Sprayfix are o capacitate mare de
lipire și distribuire a picaturilor, permițând o
absorbție și o eficacitate mai bună a
tratamentelor foliare.

Scanează
QR Code

pentru a vedea
efectul 

Sprayfix:
 

Naturacid
Reglează pH-ul apei utilizate în tratamentele foliare și îmbunătățește eficiența tratamentelor
fitosanitare, favorizând penetrarea acestora prin frunze.
Compus din azot ureic, fosfor și extract solubil de alge marine.

Îngrășământ tehnic cu conținut de Azot Ureic și Fosfor - Regulator de pH

Azot (N) ureic .......................................................... 4,0 % g/g (5,0 % g/v)
Fosfor (P2O5) ...................................................... 25,0 % g/g (31,0% g/v)

COMPOZIȚIE

Știai că nu este nevoie să știi
care este pH-ul apei tale

pentru a folosi Naturacid?
 

Citeste cu atenție 
eticheta și scanează 

QR Code
pentru a vedea modalitatea

de administrare video:
 

Produs Certificat Ecologic

Produse Speciale
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Înainte de formare
spic

Faza de burdufLa înfrățire
Tratament

semințe
Pregătirea 

 solului

În caz de răsărire neuniformă,
aplicare foliară:

Terrenova
1,5 - 2 litri /ha

CEREALE

Raiza Mix
2 litri / tona de

semințe

Raiza Mix
0,6 litri / ha

+
Naturamin WSP

0,2 kg / ha
foliar

Naturamin WSP
0,3-0,5 kg / ha

foliar

Naturamin WSP
0,3-0,5  kg / ha

foliar

Naturcomplet G este leonardită pură
granulată cu un conținut ridicat de
acizi humici (30% ) și acizi fulvici
(5%), ce oferă solului o structură
spongioasă, înmoaie pământurile
închegate, leagă pământurile
nisipoase, îmbunătățește eficiența
îngrățămintelor minerale și
corectează mineralizarea. Indicat a
se aplica localizat, pe rând, la
pregătirea terenului pentru semănat.

Raiza Mix este un biostimulator
pentru dezvoltarea rădăcinilor,
îmbunătățește absorbția nutrienților
după semănat și germinare, la
începutul fiecărui ciclu vegetativ.
Raiza Mix se poate aplica și foliar
pentru revigorarea culturii și
uniformizarea acesteia în stadiul
vegetativ de 2 3 frunze.

Naturamin WSP stimulează plantele în
timpul fazei de creștere a activității în
special în condiții de stres, cum ar fi:
asfixiere rădăcină, secetă, grindină,
îngheț, fitotoxicitate cauzată de
pesticide, etc. Naturamin WSP se poate
aplica atât singular, cât și împreună cu
alte tratamente precum erbicide,
insecticide sau fungicide sporind efectul
acestora .

Sprayfix este un bioadjuvant natural
ce îmbunătățește calitatea și eficiența
tratamentelor foliare. Sprayfix se
recomandă a se aplica mereu
împreună cu produsele fitosanitare
pentru a spori efectul acestora.

Naturcomplet G
75-100 kg/ha

pe rând

sau
Terrenova 
4 litri / ha

La toate aplicările foliare se recomandă folosirea bioadjuvantului natural Sprayfix, doza 1 litru / 1000 litri apă

Scanează QR Code
pentru a vedea

mărturiile fermierilor
direct din câmp:
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sau
Terrenova 

2 litri / tona de 
semințe
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Stadiul vegetativ 
  10 frunze

Stadiul vegetativ 
4-6 frunze

Stadiul vegetativ           
 2  frunze

Tratament
semințe

Pregătirea 
 solului

Raiza Mix
0,6 litri / ha

+
Naturamin WSP

0,2 kg / ha
foliar
În caz de răsărire neuniformă,
aplicare foliară la 2-4 frunze:

Terrenova
1,5 - 2 litri /ha

PORUMB

Raiza Mix
2 litri / tona de

semințe
 
 

Naturamin Zn
3-4 litri / ha, dacă se face 1 singura aplicare

sau
2-3 litri / ha, dacă se fac 2 aplicări

Naturcomplet G este leonardită pură
granulată cu un conținut ridicat de
acizi humici (30% ) și acizi fulvici
(5%), ce oferă solului o structură
spongioasă, înmoaie pământurile
închegate, leagă pământurile
nisipoase, îmbunătățește eficiența
îngrățămintelor minerale și
corectează mineralizarea. Indicat a
se aplica localizat, pe rând, la
pregătirea terenului pentru semănat.

Raiza Mix este un biostimulator
pentru dezvoltarea rădăcinilor,
îmbunătățește absorbția nutrienților
după semănat și germinare, la
începutul fiecărui ciclu vegetativ.
Raiza Mix se poate aplica și foliar
pentru revigorarea culturii și
uniformizarea acesteia în stadiul
vegetativ de 2 3 frunze.

Naturamin WSP stimulează plantele în
timpul fazei de creștere a activității în
special în condiții de stres, cum ar fi:
asfixiere rădăcină, secetă, grindină,
îngheț, fitotoxicitate cauzată de
pesticide, etc. Naturamin WSP se poate
aplica atât singular, cât și împreună cu
alte tratamente precum erbicide,
insecticide sau fungicide sporind efectul
acestora .

Naturamin Zn este corector al
carențelor de zinc care are în compoziție
și azot organic. Se administrează
preventiv, dar și curativ la plantele care
sunt predispuse la deficiențele de zinc,
știindu-se faptul că deficiența de zinc are
consecințe asupra scăderii producței.
Aminoacizii liberi prezenți în formulă
protejează planta de posibil stres ce
poate apărea.

Sprayfix este un bioadjuvant natural ce
îmbunătățește calitatea și eficiența
tratamentelor foliare. Sprayfix se
recomandă a se aplica mereu împreună
cu produsele fitosanitare pentru a spori
efectul acestora.

Naturcomplet G
75-100 kg/ha

pe rând

sau
Terrenova 
4 litri / ha

La toate aplicările foliare se recomandă folosirea bioadjuvantului natural Sprayfix, doza 1 litru / 1000 litri apă

Scanează QR Code
pentru a vedea

mărturiile fermierilor
direct din câmp:

sau 
Terrenova 

10 litri / tona de
semințe
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Faza de buton
 floral

Stadiul vegetativ 
4-6 frunze

Stadiul vegetativ           
 2  frunze

Tratament
semințe

Pregătirea 
 solului

În caz de răsărire neuniformă,
aplicare foliară la 2-4 frunze:

Terrenova
1,5 - 2 litri /ha

FLOAREA SOARELUI

Raiza Mix
2 litri / tona de

semințe

Raiza Mix
0,6 litri / ha

+
Naturamin WSP

0,2 kg / ha
foliar

Pleniflor
0,8 litri / ha

foliar

Pleniflor
0,8 litri / ha

foliar

Naturcomplet G este leonardită pură
granulată cu un conținut ridicat de
acizi humici (30% ) și acizi fulvici
(5%), ce oferă solului o structură
spongioasă, înmoaie pământurile
închegate, leagă pământurile
nisipoase, îmbunătățește eficiența
îngrățămintelor minerale și
corectează mineralizarea. Indicat a
se aplica localizat, pe rând, la
pregătirea terenului pentru semănat.

Raiza Mix este un biostimulator
pentru dezvoltarea rădăcinilor,
îmbunătățește absorbția nutrienților
după semănat și germinare, la
începutul fiecărui ciclu vegetativ.
Raiza Mix se poate aplica și foliar
pentru revigorarea culturii și
uniformizarea acesteia în stadiul
vegetativ de 2 3 frunze.

Naturamin WSP stimulează plantele în
timpul fazei de creștere a activității în
special în condiții de stres, cum ar fi:
asfixiere rădăcină, secetă, grindină,
îngheț, fitotoxicitate cauzată de
pesticide, etc. Naturamin WSP se poate
aplica atât singular, cât și împreună cu
alte tratamente precum erbicide,
insecticide sau fungicide sporind efectul
acestora .

Pleniflor este un extract solubil de alge
marine de Bor și Molibden, ceea ce oferă o
stimulare puternică a proceselor implicate
în inducerea înfloririi și legării, pentru o
obține o producție mai bogată. Formula sa
permite asimilarea excelentă a produsului
de către plantă, atât prin funze, cât și prin
rădăcină.

Sprayfix este un bioadjuvant natural ce
îmbunătățește calitatea și eficiența
tratamentelor foliare. Sprayfix se
recomandă a se aplica mereu împreună cu
produsele fitosanitare pentru a spori
efectul acestora.

Naturcomplet G
75-100 kg/ha

pe rând

sau
Terrenova 
4 litri / ha

Naturamin WSP
0,3 kg / ha

foliar

La toate aplicările foliare se recomandă folosirea bioadjuvantului natural Sprayfix, doza 1 litru / 1000 litri apă

Scanează QR Code
pentru a vedea

mărturiile fermierilor
direct din câmp:

sau 
Terrenova 

10 litri / tona de
semințe
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Înainte de
 înflorire

Stadiul vegetativ 
4-6 frunze

Stadiul vegetativ           
 2  frunze

Tratament
semințe

Pregătirea 
 solului

În caz de răsărire neuniformă,
aplicare foliară la 2-4 frunze:

Terrenova
1,5 - 2 litri /ha

RAPIȚĂ

Raiza Mix
2 litri / tona de

semințe

Raiza Mix
0,6 litri / ha

+
Naturamin WSP

0,2 kg / ha
foliar

Pleniflor
0,8 litri / ha

foliar

Pleniflor
0,8 litri / ha

foliar

Naturamin WSP
0,3 kg / ha

foliar

Naturcomplet G este leonardită pură
granulată cu un conținut ridicat de
acizi humici (30% ) și acizi fulvici
(5%), ce oferă solului o structură
spongioasă, înmoaie pământurile
închegate, leagă pământurile
nisipoase, îmbunătățește eficiența
îngrățămintelor minerale și
corectează mineralizarea. Indicat a
se aplica localizat, pe rând, la
pregătirea terenului pentru semănat.

Raiza Mix este un biostimulator
pentru dezvoltarea rădăcinilor,
îmbunătățește absorbția nutrienților
după semănat și germinare, la
începutul fiecărui ciclu vegetativ.
Raiza Mix se poate aplica și foliar
pentru revigorarea culturii și
uniformizarea acesteia în stadiul
vegetativ de 2 3 frunze.

Naturamin WSP stimulează plantele în
timpul fazei de creștere a activității în
special în condiții de stres, cum ar fi:
asfixiere rădăcină, secetă, grindină,
îngheț, fitotoxicitate cauzată de
pesticide, etc. Naturamin WSP se poate
aplica atât singular, cât și împreună cu
alte tratamente precum erbicide,
insecticide sau fungicide sporind efectul
acestora .

Pleniflor este un extract solubil de alge
marine de Bor și Molibden, ceea ce oferă o
stimulare puternică a proceselor implicate
în inducerea înfloririi și legării, pentru o
obține o producție mai bogată. Formula sa
permite asimilarea excelentă a produsului
de către plantă, atât prin funze, cât și prin
rădăcină.

Sprayfix este un bioadjuvant natural ce
îmbunătățește calitatea și eficiența
tratamentelor foliare. Sprayfix se
recomandă a se aplica mereu împreună cu
produsele fitosanitare pentru a spori
efectul acestora.

Naturcomplet G
75-100 kg/ha

pe rând

sau
Terrenova 
4 litri / ha

La toate aplicările foliare se recomandă folosirea bioadjuvantului natural Sprayfix, doza 1 litru / 1000 litri apă

Scanează QR Code
pentru a vedea

mărturiile fermierilor
direct din câmp:
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Înainte de
 înflorire

Stadiul vegetativ 
4-6 frunze

Stadiul vegetativ           
 2  frunze

Tratament
semințe

Pregătirea 
 solului

 SOIA / NĂUT

Raiza Mix
2 litri / tona de

semințe

Naturcomplet G
75-100 kg/ha

pe rând

Naturamin Co/Mo
1,5- 2 litri / tona de

semințe

Raiza Mix
0,6 litri / ha

+
Naturamin WSP

0,2 kg / ha
foliar

Pleniflor
0,8 litri / ha

foliar

Pleniflor
0,8 litri / ha

foliar

Naturamin WSP
0,3 kg / ha

foliar

Naturfruit
1,5 litri / ha

foliar

La toate aplicările foliare se recomandă folosirea bioadjuvantului natural Sprayfix, doza 1 litru / 1000 litri apă

Naturcomplet G este leonardită pură
granulată cu un conținut ridicat de
acizi humici (30% ) și acizi fulvici
(5%), ce oferă solului o structură
spongioasă, înmoaie pământurile
închegate, leagă pământurile
nisipoase, îmbunătățește eficiența
îngrățămintelor minerale și
corectează mineralizarea. Indicat a
se aplica localizat, pe rând, la
pregătirea terenului pentru semănat.

Raiza Mix este un biostimulator
pentru dezvoltarea rădăcinilor,
îmbunătățește absorbția nutrienților
după semănat și germinare, la
începutul fiecărui ciclu vegetativ.
Raiza Mix se poate aplica și foliar
pentru revigorarea culturii și
uniformizarea acesteia în stadiul
vegetativ de 2 3 frunze.

Naturamin WSP stimulează plantele în
timpul fazei de creștere a activității în
special în condiții de stres, cum ar fi:
asfixiere rădăcină, secetă, grindină,
îngheț, fitotoxicitate cauzată de
pesticide, etc. Naturamin WSP se poate
aplica atât singular, cât și împreună cu
alte tratamente precum erbicide,
insecticide sau fungicide sporind efectul
acestora .

Pleniflor este un extract solubil de alge
marine de Bor și Molibden, ceea ce oferă o
stimulare puternică a proceselor implicate
în inducerea înfloririi și legării, pentru o
obține o producție mai bogată. Formula sa
permite asimilarea excelentă a produsului
de către plantă, atât prin funze, cât și prin
rădăcină.

Naturfruit este o formulă de potasiu
specială, care nu crește pH-ul celorlalte
substanțe folosite la tratamentele foliare. În
concluzie, se poate aplica împreună cu
tratamentele fitosanitare, evitând riscul
producerii fito-toxicității. Este esențial în
fotosinteză, scade transpirația, acționează
ca un activator enzimatic. 

Sprayfix este un bioadjuvant natural ce
îmbunătățește calitatea și eficiența
tratamentelor foliare. Sprayfix se
recomandă a se aplica mereu împreună cu
produsele fitosanitare pentru a spori
efectul acestora.

Naturamin Co/Mo este o soluție de
îngrășământ lichid special formulat
pentru aplicarea la semințe, cât și
pentru îmbunătățirea dezvoltării de
microorganisme fixatoare de azot.
Permite o mai bună dezvoltare
radiculară în urma germinării și ajută la
o mai bună nodulare. Formula sa
pemite absorbția la maxim a nutrienților
prezenți în produs sub forma integral
solubili și disponibili imediat.

sau
Terrenova 
4 litri / ha

În caz de răsărire neuniformă,
aplicare foliară la 2-4 frunze:

Terrenova
1,5 - 2 litri /ha



MAZĂRE
Umplerea
păstăilor

Dezvoltare
păstăi

Apariția
inflorescenței

3 - 4  Frunze
Tratament

semințe

Raiza Mix 2 litri / tona
de semințe

Pleniflor
1 litru / ha

Foliar

Naturamin Co/Mo
0,4 litri / ha

foliar

Naturamin WSP 0,3-0,4 kg / ha 
 aplicare foliară 

Raiza Mix  oferă o înrădăcinare optimă, în timp ce Naturamin WSP oferă imunitate plantei pentru a trece peste
orice perioadă de stres.
Naturamin Co/Mo pe bază de cobalt și molibden oferă plantei dezvoltare armonioasă.

NOTĂ: 

Dezvoltare
vegetativă

0,6 litri / ha
foliar

0,2 kg / ha
foliar

Naturfruit 1,5 litri / ha
foliar

FASOLE
Umplerea
păstăilor

Dezvoltare
păstăi

Apariția
inflorescenței

3 - 4  Frunze
Tratament

semințe

Raiza Mix 2 litri / tona
de semințe

Pleniflor 1 litru / ha
Foliar

Naturamin WSP 0,3-0,4 kg / ha 
 aplicare foliară 

Raiza Mix  oferă o înrădăcinare optimă, în timp ce Naturamin WSP oferă imunitate plantei pentru a trece peste
orice perioadă de stres.
Pleniflor ajută planta la legarea păstăilor, în timp ce Naturfruit (biostimular pe bază de potasiu fără clor) oferă o
umplere echilibrată a păstăilor și calibru.

NOTĂ: 

Dezvoltare
vegetativă

0,6 litri / ha
foliar

0,2 kg / ha
foliar

Naturfruit 1,5 litri / ha
foliar
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Recoltare
12 Frunze -

 înainte de recoltate
4 - 6  frunze și 15 zile după prima

aplicare
Răsărire

Pregătirea
solului

Dezvoltare vegetativă - A
Doua Coasă

Dezvoltare vegetativa -
Prima CoasăFormare trifoiTratament sămânță

LUCERNĂ

SFECLĂ DE ZAHĂR

Naturcomplet G 100 kg / ha
Aplicare sol

Raiza Mix 0,6 litri / ha
Foliar

Naturamin Plus 2 litri / ha
Foliar

Naturmix Mg 2-3 litri / ha, foliar sau
5-7 litri / ha , fertirigare

Naturamin WSP 0,3-0,4 kg / ha, aplicare foliară sau
3-4 kg /ha, aplicare prin fertirigare

2 litri / tona de
semințe

Terrenova
1,5 litri / ha

Foliar

Naturamin WSP
0,3-0,4 kg / ha

 Aplicare foliară

Naturcomplet G este leonardită pură activată și are rolul de a debloca nutrienții din sol, afânându-l.
Naturamin Plus este un biostimular cu 30% aminoacizi liberi și un PLUS de microelemente.
Naturmix Mg este un biostimulator certificat pentru agricultura ecologică ce conține microelemente și un nivel
ridicat de Magneziu.

NOTĂ: 

Raiza Mix

Raiza Mix oferă o dezvoltare radiculară optimă.
Aplicarea de Terrenova în stadiul de formare trifoi permite ca produsul să ajungă și pe sol, acizii humici și fulvici
prezenți în acesta deblocând fosforul și alți nutrienți blocați în sol.
Naturamin WSP cu 80% aminoacizi liberi după prima coasă oferă iminitate plantei și dezvoltă un foliaj bogat de
un verde intens.

NOTĂ: 
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www.naturgrup.ro

info@naturgrup.ro


