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FOMET SpA produce si comercializeaza Ingrasaminte Organice si Speciale începând din 1973, desi primele teste 
experimentale ale fabricii au început în 1969. Încă de la inceput s-a dorit aplicarea la scară industrială a metodelor 
și sistemelor de lucru naturale.

Metode utilizate şi astăzi:
• retragerea controlată a substanţelor organice a gunoiului de grajd selectat;
• maturarea prin procesul monitorizat de uscare-concentrare-humificare de mai multe luni în ambiente complet 

acoperite și închise;
• elaborarea ulterioară a formulelor produselor fertilizatoare pentru a satisface cele mai diverse și exigente necesităţi 

pe terenul de cultivare.

Această formulă, urmărită în permanenţă și perfecţionată de-a lungul timpului, a permis obţinerea unor îngrăşăminte 
ce aduc nu numai pur și simplu un aport de unităţi nutriționale (acesta fiind un aspect fundamental pentru o 
creştere regulată și producţie vegetală), ci şi un efect pozitiv extins asupra fertilităţii solului.
Prin urmare, unul dintre obiectivele FOMET SpA este acela de a crea produse care confera solului si activitate 
biologica si componente humice pentru a contracara.

Declinul productiv tot mai mare al terenuriloragricole, degradarea lor progresivă și dificultăţile la prelucrare. Toata 
gama de produse include posibilitatea de a alege cât mai ştiinţific între Îngrășămintele Organice, Organo-Minerale, 
de Corecţie, atât pentru agricultura convenţională, cât şi pentru cea biologică şi integrată. De asemenea, se poate 
opta pentru o alegere între produse sub formă de pulberi şi aşchii, peleţi, granule, lichide.

Utilizarea optimă a acestor formule permite urmărirea:
• eliberarii gradate a nutrienților
• posibilitatii unei fertilizari chiar si în perioadele de toamna, fara pierderi de substanţe nutritive
• unei actiuni de ameliorare a fertilitatii naturale a solului si a calitătii ambientale a interventiei; aspecte referitoare la 

acestea din urmă sunt din ce în ce mai mult în centrul atenţiei întregii legislaţii europene.

FOMET SpA a dobândit de-a lungul anilor o solidă experienţă tehnică de susţinere la utilizarea în câmp a propriilor 
îngrăşăminte; organizează mitinguri și demonstraţii cu caracter informativ, tururi ghidate ale fabricii proprii. 
Colaborează cu Universităţi și Institute de Cercetare și Experimentare în vederea dezvoltării produselor sale. Se 
implică în activitatea formativă și păstrează un contact viu cu şcolile şi grupurile de tehnicieni.

FOMET SPA



INGRASAMINTE ORGANICE NP 
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HUMUS VITA STALLATICO SUPER®

(3% N • 3-4% P2O5 • 24% C)

PRAF
Amestec de gunoi de grajd controlat natural (gunoi de grajd si de pasari). Produsul conține N, P, K 
substanțe nutritive de origine organică. Produsul este bogat în humus și componente humice. Sugerit 
pentru toate tipurile de culturi, în cea mai mare parte pomi fructiferi și sere. HUMUS VITA STALLATICO 
SUPER® îmbunătățește structura și fertilitatea generală a solului.

Aplicare: 1-2 tone/Ha
Ambalaj disponibile:
SACI 25 kg pe palet de 
1.300 kg, SACI MARI 500 kg 
VRAC

Ambalaj disponibile:
SACI 25 kg pe palet de 
1.500 kg, SACI MARI 500 kg 
VRAC

Ambalaj disponibile:
SACI 25 kg pe palet de 
1.500 kg, SACI MARI 500 kg 
VRAC

Ambalaj disponibile:
SACI 25 kg pe palet de 
1.500 kg, SACI MARI 500 kg 
VRAC
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FERTILDUNG®

(3% N • 3-4 % P2O5 • 24% C)

PELETE 
Din gunoi de grajd natural (gunoi de grajd), bogat in acizi humici, acizi fulvici si nutrienti organici (N / P / 
K). Produsul conține microorganisme utile care îmbunătățesc vitalitatea și reactivitatea solului. Confor-
marea peletelor permite o distribuție bună și omogenă folosind dispersoare de disc sau localizatoare 
modificate pentru peleți. (foto dei dischi di distribuzione).

Aplicare: 1 - 1,5 tone / ha
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FERTILPOLLINA®

(3,5% N • 3-4% P2O5 • 24% C) 

PELETE 
Începând cu anul 1992, FOMET spa a început producția de gunoi de grajd semi-umflat. Procesul de 
fermentare are loc în 6/7 luni, depinzând de sezon. În această perioadă suntem capabili să ajungem la 
o umiditate ideală care să permită concentrarea substanțelor humice și eliberarea corectă a nutrienților 
imediat după procesul de aplicare imediat după contactul cu solul. 

Aplicare: 1 - 1,5 tone / ha
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INGRASAMINTE ORGANICE AZOTATE 

AZOCOR® 105
(10,5% N • 32% C)

PELETE
Produsul peleților caracterizat printr-o eliberare lungă și lentă de azot. Primul azot eliberat este cel 
conținut în panourile vegetale proteice, adecvat pentru a furniza azot în primele etape de creștere a cul-
turii. Conținutul mare de făină de pene permite realează de azot după 30/40 de zile, iar cornul și copitele 
permit să ajungă efectul lent de eliberare a azotului până la 90/110 zile. Vă sugerim să folosiți culturile 
de floarea-soarelui (organice), culturile de grâu și culturile organice de mazăre.

Aplicare: 500-700 kg / ha



INGRASAMINTE ORGANO-MINERALE PELETATE

SETI® LINEA AZOMAT
(7% N • 15% P2O5 • 5%  K2O • 10% C)
 
PELETE  
Produs de peleți organo-mineral cu conținut ridicat de nutrienți organici și minerali, adecvat pentru 
fermierii integrați și convenționali. Vă sugerim utilizarea pentru cereale, floarea-soarelui, podgorii și 
livezi. Conținutul de echilibru în azot și fosfor solubil îmbunătățește stocul de nutrienți și dezvoltarea 
rădăcinilor, valorificând rodurile de calitate. Vă sugerim utilizarea ca îngrășământ de vârf sau după 
operațiunile de transplantare ca și pentru cultivatorii profesioniști de horticultură (sere și câmp deschis) 
sau pomi fructiferi. 

Aplicare: 400-600 Kg / ha

RAMSES® LINEA AZOMAT
(10% N • 18% P2O5 • 8%  SO3 • 15% C • 0,06% Zn) 
PELETE
Datorită unei formulări inovatoare care poate chela nutrienți minerali cu complexe organice, RAMSES® 
conține elementele principale solicitate pentru o fertilizare echilibrată a culturilor extensive și vegetale. 
RAMSES® este bogat în pentoxid de fosfor solubil în apă și azot organo-mineral. Ambii nutrienți derivați 
din origine organică și minerală. RAMSES® combină beneficiile materiilor prime organice (componente 
humice + stabilitate organică + complexe organice + nutrienți organici + microorganisme benefice) 
amestecând o solubilitate ridicată a nutrienților minerali cu o realează pe termen lung a nutrienților. Vă 
sugerim cererea pentru cereale și legume. 

Aplicare: 500 - 800 Kg / ha

MANGUSTA® LINEA DUNG
(3% N • 5% P2O5 • 7%  K2O • 18% C • 5% SO3) 
PELETE 
Produsul conține principalele substanțe nutritive solicitate pentru o creștere corectă și un echilibru 
vegetativ bun între rădăcini, frunze și fructe. Macronutrienții organici (N / P / K) sunt amestecați cu 
substanțe nutritive de origine minerală admise în agricultura ecologică (de exemplu, fosfat de rock). 
Unirea strânsă dintre componentele organice și minerale îmbunătățește solubilitatea nutrienților și 
eliberarea treptată a nutrienților minerali. Vă sugerim aplicarea în toamnă după recoltare pentru a 
alimenta podgorii și livezi. Potrivit pentru toate culturile.

Aplicare: 500-800 kg / ha

O
M

OLOGAT IN C
ULTURA

BIO

SUPERGUANOXY® LINEA DUNG 

(4% N • 10% P2O5 • 5% K2O • 2% MgO • 15% C • 5% SO3)

PELETE 
Sugerită pentru fertilizarea cu viță de vie. Bogați în fosfor și potasiu. Diferitele materii prime organice 
și minerale care compun îngrășământul (N / P / K + MgO) permit obținerea unei eliberări treptate de 
nutrienți pentru a permite o dezvoltare echilibrată a culturilor. Produsul se găsește în sulfat de potasiu 
și conține în mod natural magneziu și azot solubil în apă.

Aplicare: 600-1000 kg / ha
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Ambalaj disponibile:
SACI 25 kg pe palet de 
1.500 kg, SACI MARI 500 kg 
VRAC

Ambalaj disponibile:
SACI 25 kg pe palet de 
1.500 kg, SACI MARI 500 kg 
VRAC

Ambalaj disponibile:
SACI 25 kg pe palet de 
1.500 kg, SACI MARI 500 kg 
VRAC

Ambalaj disponibile:
SACI 25 kg pe palet de 
1.500 kg, SACI MARI 500 kg 
VRAC



Ambalaj disponibile: FLACON, BIDON, BUTOI, REZERVOR
INGRASAMINTE LICHIDE

AMINOSPRINT®  N 8
(8% N • 23% C)

Îngrășământ lichid organic adecvat 
pentru toate tipurile de legume și 
pomi fructiferi. Conținut ridicat de 
azot organic și concentrație ridicată 
de aminoacizi liberi, potrivită pentru 
sistemele de irigare prin picurare. 

Aplicare 30 - 50 kg / ha, 2 sau 3 
tratamente cu distanțe de 7 zile între 
fiecare tratament.

AMINOSUPER®  N 6,5 
(6,5% N • 23% C)

Îngrășăminte organice lichide pentru 
horticultură și aplicare în sere (irigarea 
prin picurare în openfield și horticultură 
cu efect de seră). 

Aplicare 40-60 kg / ha, 2 sau 3 
tratamente cu distanțe de 7 zile.
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AMINOACIZI 
TOTALI AMINOACIZI 

TOTALI AMINOACIZI 
TOTALI

44,50% 49,90% 47,50%

CITOVEG®

(1,5% N • 10% C)

LICHIDE 
Ingrasamant organic lichid derivat din hidroliza drojdiei selectate și algelor Ascophyllum nodosum. 
Formularea inovatoare pentru stimularea creșterii rădăcinii și reducerea stresului abiotic datorat ope-
rațiilor de transplant. Stimulator radical .
Potrivit pentru culturile de seră și legumele de câmp deschis. 

Aplicare pe bază de rădăcină 5-10 kg / ha sau 15 g / l pe o aplicare de 350 litri pentru seră.

Ambalaj disponibile: 
FLACON kg 1, BIDON 
kg 5/20, BUTOI kg 210, 
REZERVOR kg 1.100
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VIGORAMIN® N8
(8% N • 1% Fe • 0,2% B)

Lichid organic îngrășământ potrivit 
pentru aplicare foliară îmbogățit cu 
bor solubil în apă și fier, vă sugerim 
aplicarea pentru acele culturi care 
necesită îmbunătățirea calității 
produsului final, într-adevăr cea mai 
bună perioadă de aplicare sunt între 
primăvară și după înflorire. 

Aplicare: Se recomandă 300 - 
600 gr / Hl sau 3-6 Kg / ha, în caz 
de indisponibilitate evidentă și 
recunoscută a micronutrientilor se 
aplică de 2 sau 3 ori după 7 zile de la 
fiecare aplicare.
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AMINOACIZI PROFILE

Ac.
Glutammico+
Glutammina 

9,68

Ac.
Aspartico+
Asparagina

2,5
Alanina

2,1
Arginina

0,41

Glicina
1,02 Leucina

0,66

Lisina
1,04 Prolina

0,62

Serina
0,88 Tirosina

0,255

Valina
0,8

Cisteina
0,6 Metionina

0,13
Triptofano

0,15
Treonina

0,8
Istidina
0,187

Fenilalanina
0,354

Isoleucina
0,428



CFPN & FOMETL@B

CENTER FOR PLANT NUTRITION

FOMET SpA este decisa sa continue investitiile în aceasta privinta, avand in vedere ca la-
boratorul intern a avut o contributie semnificativa la imbunatatirea monitorizarii materiilor 
prime la intrare si a produselor finite la iesire.

LABORATOR
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