
Làm ướt rễ (trong 

dung dịch) trước khi 
cấy mới; cả cho cây 
vườn xanh và trồng 
rừng. Kích thích lực 
gốc và tăng hiệu quả 
định tuyến. 

VIVAISMO 

Sử dụng cả trong quá 
trình sau cấy ghép và 
trong quá trình sinh 
trưởng; phân phối qua 
vòi hoặc nhỏ giọt. 
Có thể sử dụng trong 
môi trường mở và môi 
trường nhà kính. 

ORTICOLTURA 

Sau khi cấy ghép cho 
cấy ghép mới; tăng 
cường khả năng lấy 
rễ, đặc biệt là trong 
điều kiện lạnh và khó 
khăn (đá vôi hoặc phù 
sa); trong chu kỳ sản 
xuất, nuôi dưỡng cây, 
kích thích các quá 
trình sinh lý khác 
nhau, bảo vệ nó khỏi 
sự trở lại lạnh lẽo của 
cuối mùa đông. 

FRUTTICOLTURA 

Kích thích tăng trưởng 
và cấy ghép trong cấy 
ghép trong chậu, bồn 
hoa, người trồng với 
nhiều kích cỡ khác 
nhau. 
Khuyến nghị (trong 
giải pháp) cũng cho 
phòng tắm triệt để với 
hộp polystyrene nổi 
(hệ thống phao). 

FLORICOLTURA 

 

  
 

 

 

 

 

AMINOSPRINT® N 8 
PHÂN BÓN HỮU CƠ CAO CẤP 

 MADE IN ITALY 
 

 

BIO 
 

AMINOACIDI 
  TOTALI  

49,90% 
 

 
 

PACKAGING  FLACONE kg 1 FUSTO kg 250 

TANICA kg 6 CISTERNA kg 1.250 

TANICA kg 25 

• Aminosprint® N8 là một loại phân bón hữu cơ lỏng độc quyền. Sử dụng như một chất dinh dưỡng và sản 

phẩm tiếp thêm sinh lực. Ma trận axit amin thu được từ thủy phân các loại thịt gia cầm, cung cấp nitơ (N) đối 

với chế độ dinh dưỡng trực tiếp, cũng có chứa các hợp chất trung gian của các protein đó thực hiện chức năng 

tái tạo năng lượng cho cây trồng. Do đó, nó giúp tái sinh sự phát triển của rễ và khả năng chống lạnh tốt nhất 

(trong trường hợp sử dụng vào mùa đông). Nó cũng có thể được sử dụng như chất xúc tác cho thuốc diệt cỏ 

và như là một bổ sung trong một kế hoạch tưới phân khoáng để tăng hiệu quả hấp thụ. 

• Aminosprint® N8 nó có thể trộn lẫn với các loại phân bón chính (chất lỏng và bột) và các sản phẩm bảo 

vệ thực vật, ngoại trừ các sản phẩm có phản ứng kiềm cơ bản (ví dụ như đồng, dầu khoáng). Một bài 

kiểm tra luôn luôn được đề nghị. 

1) Đầu tiên đổ nước vào thùng trộn. 

2) Rót từ từ  Aminosprint® N8 vào thùng (định lượng tham khảo mặt sau của thẻ). 

3) Khuấy và trộn cho dung dịch đồng nhất. 

4) Chú ý: bản chất hữu cơ của sản phẩm có thể tạo ra "hiệu ứng bọt". Hiệu ứng này có thể được loại bỏ 
bằng cách sử dụng chất chống tạo bọt thích hợp hoặc làm chậm giai đoạn trộn. 

5) Nên lập trình can thiệp giai đoạn phân phối nước cuối cùng và tuân theo việc áp dụng Aminosprint® N8 

10-15 phút nước để làm sạch hệ thống. 
 

 
 

100% 
SOLUBILE 

IN ACQUA 

 
 
 

USO RADICALE 

I 



Nitơ (N) hữu cơ 8% 

Hữu cơ 53% 

Carbon hữu cơ (C) 23% 

Trọng lượng riêng 1,25 kg/lt 

 

pH 6 - 6,5 

Chất khô 60% 

Tổng số axit amin 49,90% 

Axit amin tự do 9% 

 
THÀNH PHẦN CỦA AMINO ACIDS = TỔNG 49,90%  

 (g/100g trên sản phẩm) - (giá trị trung bình chỉ đinh) 

Alanina 4,5 

Arginina 3,2 

Acido Aspartico 2,8 

Cisteina 0,2 

Acido Glutammico 5,2 

Glicina 12,6 

Idrossiprolina 4,1 

Istidina 0,6 

Isoleucina 0,8 

 

Leucina 1,8 

Lisina 2,2 

Metionina 0,4 

Fenilalanina 1,2 

Prolina 6,9 

Serina 0,9 

Treonina 0,5 

Tirosina 0,7 

Valina 1,3 

 

CONTENUTI MEDI SULLA SOSTANZA TAL QUALE 

 

LIỀU LƯỢNG KHUYẾN KHÍCH CHO DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG 

Aminosprint® N8: 500-600 gr / 100 lít nước; nếu trộn với các sản phẩm khác, giảm xuống 200-300 gram mỗi 

100 lít nước. Thời gian sử dụng: 7-8 ngày tùy theo điều kiện thực địa. 
 

VƯỜN ƯƠM LIỀU DÙNG 1 LẦN
 

GIAI ĐOẠN  ÁP DỤNG                            SỐ LẦN 
 CAN THIỆP 

IN CONTENITORE 
với vòi phun mưa hoặc trực tiếp trong chậu 

10-15 kg/1000m2
 

Tùy kích thước chậu 
Trong trường hợp trở lại lạnh Điều kiện 

chung của căng thẳng 
1-2 

RỄ TRẦN 
VỚI VÒI PHUN MƯA 

15-20 kg/1000m2
 

tùy kích thước của cây 
Trong trường hợp trở lại lạnh Điều kiện 

chung của căng thẳng 
2-4 

 

VƯỜN 
LIỀU DÙNG 1 LẦN 

GIAI ĐOẠN ÁP DỤNG                              SỐ LẦN 
 CAN THIỆP 

CÀ CHUA 40-50 kg/ha Sau cấp cứu / quá trình tăng trưởng 5-6 

Cà chua 
nhà kính 5-6 kg/1000m2

 

Sau cấp cứu / quá trình tăng trưởng 2-4 
Mọi lĩnh vực 50-60 kg/ha 

TIÊU/ CÀ TÍM 
   nhà kính 4-6 kg/1000m2

 

Sau cấp cứu / quá trình tăng trưởng 2-4 
Mọi lĩnh vực 40-60 kg/ha 

DƯA CHUỘT/BAO TỬ 
   nhà kính 3-5 kg/1000m2

 

Sau ghép / ra hoa / quả 2-3 
Mọi lĩnh vực 30-50 kg/ha 

DƯA HẤU/ DƯA GANG 
   nhà kính 3-5 kg/1000m2

 

Sau ghép / ra hoa / quả 3-4 
Mọi lĩnh vực 30-50 kg/ha 

HOA TRONG NHÀ KÍNH 4-6 kg/1000m2
 Sau ghép, phục hồi sinh trưởng 2 

ATISO – VƯỜN 30-50 kg/ha Sau cấy/ tái mùa 2-3 
 

  
 

Trái có hạt (TÁO , LÊ) 40-60 kg/ha Vào mùa thu hoặc cuối đông để phục hôi sau thu hoặch  2-4 

MẬN ĐÀO MƠ 50-70 kg/ha Vào mua thu hoặc cuối đông để phục hôi sau thu hoặch 2-4 

NHO LÀM RƯỢU, NHO, ĐÀO 40-70 kg/ha Mùa thu sau thu hoạch / mua xuân khi thực vật nảy mầm 2-3 

OLIU 50-80 kg/ha Vào cuối mùa đông sau thu hoạch 1-2 

CAM / QUÝT 50-80 kg/ha Vào cuối mùa đông sau thu hoạch 1-2 
  

FLORICOLTURA 
LIỀU DÙNG 1 LẦN 
   TRIỆT ĐỂ 

PERIODO DI APPLICAZIONE 
 SỐ LẦN 

CAN THIỆP 

HOA HỒNG 4-6 kg/1000m2
 Sau khi cắt tỉa 2-4 

HOA TRONG CHẬU (THEO Ø) 3-5 kg/1000m2
 SAU GHÉP 2-3 

 

HÀNG RÀO, THẢM HOA 

10-15 kg/1000m2
 

o 2/4 kg 
 

 

PHỤC HỐI SAU GHÉP / MÙA XUÂN 

 

1-3 

 Các loại cây trồng được chỉ định là đại diện của từng loại; Aminosprint® N8 được sử dụng cho nhiều loài khác 

có cùng phương pháp sử dụng. 
 

Chỉ sử dụng chuyên nghiệp.  Tránh tiếp xúc trực tiếp với 

rễ hoặc thân, để xa tầm tay trẻ em và động vật 

 

BẢO QUẢN 

NƠI KHO 

RÁO 

Dữ liệu phân tích được chỉ định trên các gói theo các quy định của pháp 

luật hiện hành. Tất cả các dữ liệu báo cáo trong ấn phẩm này là chỉ định. 

có quyền sửa đổi chúng mà không cần thông báo trước. 

Vứt bỏ 
bao bì 
một cách 
chính xác 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                         TRUNG GIANG COMPANY 

A12 HIỆP BÌNH, HIỆP BÌNH 

PHƯỚC, THỦ ĐỨC , HCM 
 0926828486 - 0944919698 

INFO@TRUNGGIANG.COM – WWW.TRUNGGIANG.COM 

GIAI ĐOẠN ÁP DỤNG 
ĐDỤNG CAZIONE 

TRÁI CÂY  SỐ LẦN 
CAN THIỆP 

LIỀU DÙNG 1 LẦN  
TRIỆT ĐỂ 


