
ДЕЙСТВИЕ
АНИМЕЙТ е продукт, разработен на основата на 
свободни аминокиселини, които произтичат от ензимната 
хидролиза на белтъчини с растителен произход. 
Прилагането му оказва стимулиращ ефект през 
фазата на активен растеж на растенията и особено 
в ситуации, които могат да окажат отрицателно 
въздействие върху развитието им, като: коренова 
асфикция, суша, градушка, фитотоксичност причинена 
от продукти за растителна защита и други.

В състава му, заедно със свободните аминокиселини, 
участва и балансирана комбинация от макро и 
микроелементи, допринасяща за доброто функциониране 
на ензимните системи, върху които оказва влияние: 
въглехидратна обмяна, синтез на хлорофил, пренос на 
хранителни елементи, образуване на лигнин и други.

СЪСТАВ 
Азот (N) Общо 0,6% w/w
(Органичен азот 0,6% w/w) 
Свободни аминокиселини <3% w/w
Водоразтворим бор (B) 0,3% w/w
Водоразтворима мед* (Cu) 0,5% w/w 
Водоразтворимо желязо* (Fe) 0,6% w/w 
Манган* (Mn) 0,2% w/w
Водоразтворим молибден (Mo) 0,1% w/w 
Водоразтворим цинк (Zinc) 0,3% w/w 
*100% хелатирани Fe, Cu, Mn и Zn. 
Хелатиращ агент:
Хептаглюконовата киселина. 

Диапазон на стабилност на хелатният комплекс: pH 
2-10. Аминограма: Arg (0,45%), Glu (1,2%), Gly (0,2%), 
Lys (2,1%), Asp, Hys, Leu, Ile, Lys, Met, Phe, Pro, 
Ser, Tre, Tyr, Val.

Течни ензимни аминокиселини с растителен произход. 
Подпомага микробиологичната дейност и увеличава 
азотната минерализация и фиксация.

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Градински култури (зеленчуци, подправки, картофи и др.): Листно приложение: 150-250 мл/100 л вода. Капково 
приложение: 300-500м л/дка. През вегетационния период. Овощни и лозови насаждения: Листно приложение: 
150-300 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500 мл/дка. Според особеностите на културата. Етерично-
маслени култури: Листно приложение: 150-250 мл/100 л вода. Капково приложение: 300-500 мл/дка. Съобразено с 
особеностите на културата. Декоративни растения и зелени площи: Листно приложение: 200-300 мл/100 л вода. 
Капково приложение: 300-500 мл/дка. Според особеностите на културата. Полски култури (рапица, пшеница, 
ечемик, ориз, слънчоглед, царевица и др.): Листно приложение: 100-200 мл/дка, минимално количество вода - 20 
л/дка. Капково приложение (царевица): 100-500 мл/дка. През вегетационния период, според особеностите на 
културата. Третиране на семена: 500-1000 мл/тон семена. Горски плодове (малини, къпини, ягоди, боровинки, 
френско грозде, арония и др.): 150-250 мл/100 л вода. 200-400 мл/дка. През вегетационния период.


