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BOMBARDIER 
 
1. DESCRIERE PRODUS 

. 
 

BOMBARDIER este un concept nou de biostimulant și biofertilizator cu origine vegetală. Este complet și versatil, 

datorită procesului său specific de obținere naturală prin fermentație bacteriană. Acest proces conferă 

BOMBARDIER, în compoziția sa globală, două blocuri mari de elemente organice: 

• Un prim bloc compus printr-o aminogramă specifică și completă care ne aduce o biostimulare echilibrată și o 

biofertilizare; alături de acidul Fulvic cu puterea de complexare și creșterea structurii solului, precum și materia 

organică în regenerarea contribuției microbiene și nutriționale a florei. 

Prin aplicarea BOMBARDIER, obținem astfel o sumă bogată de aminoacizi, o concentrație ridicată de acizi fulvici 

și un conținut total de substanțe organice ridicate. 

• Un al doilea bloc care oferă macronutrienți, în special azot organic, biostimulanți naturali (betaine,    auxine, 

vitamine, proteine, enzime etc.) și carbohidrați (diferite polizaharide) 

Toate acestea oferă o formulă unică și diferențiantă, care permite Bombardierului să obțină rezultate optime 
datorită nivelului ridicat de absorbție și asimilare. Aceasta ajută culturile să depășească fazele de stres, 
dezvoltarea vegetativă, creșterea mărimii fructelor, creșterea calității și a producției, precum și îmbunătățirea 
structurii de teren atunci când este aplicată prin sol. 
 
BOMBARDIER este un ingrasamant lichid organic obtinut dintr-un amestec vegetal concentrat, care stimuleaza 
cresterea si dezvoltarea plantelor chiar si in situatii dificile. 
 
BOMBARDIER are actiune dubla,atat asupra structurii solului cat si asupra calitatii culturii. Datorita originii sale 
naturale are un continut ridicat in Nitrogen (8,83 %), aminoacizi (15,40 %), materie organica, elemente 
indispensabile precum P, K, Fe si substante naturale biostimulante precum aminoacizii, betaine, zahar, proteine, 
enzime, auxine si vitamine. 
 

2. Compozitie 

CONTINUT MINIM % w / w % w / v 

 
Aminoacizi liberi  

13.0 16.5 

Azot  (N) 8.4 10.7 

Nitrogen organic (N) 4.2 5.3 

AmmoniacalNitrogen 4.1 5.2 

Zaharide 6.2 7.9 

Oxid de potasiu (K2O) 0.2 0.3 

Fosfor (P2O5) 0.5 0.6 

Total Humicextract 23.1 29.3 

Total materie organica 60.4 76.7 

Carbon organic (C) 35.0 44.5 

Aminogramă specifică și completă: 

AMINOGRAMA % w / w % w / v 

 
Acid glutamic 

9.09 11.54 

Alanina 1.65 2.10 

Acid aspartic 1.39 1.77 

Proline 0.52 0.66 

Altele 0.35 0.44 

TOTAL 13.00 16.51 
 
* Altele: Glicină, arginină, treonină, tirozină, valină, lizină, izoleucină, leucină, serină,Fenilalanină, histidină 
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BOMBARDIER 

 

3. Proprietăți fizico-chimice 

 

Aspect: lichid brun 

pH: 5.5 - 7.5 

Greutate specifică: 1,26 to 1,28 g / cc  
 

4. MOD DE UTILIZARE: 

 
APLICARI 

 
DOZAJ 

 

FOLIAR 2-3 cc / L 

IRIGARE 
Picatură: 5-10 L/ha 

Tratament specific: 20 L/ha 

 

Cultura RECOMANDARI 

 
Legume în seră 

Aplicarea pe tot parcursul ciclului, cu o serie de repetări în funcție de condițiile 
solului, gradul stresului culturii și condițiile de mediu. 

Legume în aer liber 

La culturile frunzelor se aplică în principal în stadiul de creștere vegetativă. 
În cazul culturilor de fructe, se aplică pe toată durata ciclului, cu un număr de 
repetări în funcție de condițiile solului, de gradul de stres al culturii și de 
condițiile de mediu. 

Citrice şi  
pomi fructiferi 

4 aplicări: 2 la începutul înmuguririi şi 2 in stadiul de dezvoltare a fructelor.  
Se foloseşte când este necesară stimularea culturii (stres).. 

 
Căpșună 

 
Aplicați continuu pe tot parcursul ciclului de cultură. In condiții de stres, 
aplicați doza maximă. 

Vita de vie 
Se foloseşte în faza de pre-înflorire minim 2-3 aplicații şi pentru stimularea 
culturii (stres). 

Cereale 

 

CULTURA 
DOZE 

FOLIAR 
                 RECOMANDĂRI  

GRAU 

2 

aplicari: 

1l/ha 

 prima aplicare toamna in stadiul 4-5 frunze 
a doua aplicare in primavara la inceputul infratirii. 

1 

aplicare: 

2 l/ha 

Doar o aplicare cu 10 zile inainte de faza de lastar 

PORUMB 2-4 L/ha Pe toata durata de vegetatie 

 

 
Recomandari:  

* Dacă se aplică foliar, acesta sporește efectul aplicării insecticidelor, fungicidelor și erbicidelor. 

 

5. CONTINUTUL NET 

Produsul este ambalat in recipiente de  : 1, 5, 20, 220 and 1.000 L 


