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Възстановяване
на културите

Абиотичен
антистрес ефект

Пренос на химични 
вещества 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Култури Дозировка, L/Ha Време на прилагане

Индустриални култури (зърнени, маслодайни,
царевица, бобови, тревни и др.) 0.5-1.5 1-2 пъти през периода на вегетация

и при условия на абиотичен стрес 

2-3 пъти през периода на вегетация
и при условия на абиотичен стрес 

3-4 пъти през периода на вегетация
и при условия на абиотичен стрес 

2 пъти през периода на вегетация (преди и
след цъфтежа) и при условия на абиотичен стрес

Кореноплодни култури (картофи, захарно цвекло,
кореноплодни и грудкови зеленчуци и др.) 1.0-2.0

Градински култури
(домати, листни зеленчуци и др.) 1.0-2.0

Плодни дървета и ягодоплодни
(с изключение на сини сливи) 1.0-2.0

Приложение и дозировка 
GO-Amino Gold се препоръчва за листно третиране. Препоръчително е да се прилага през периодите на 
завишаване на нуждите на културите от хранителни вещества, например преди цъфтежа, по време на 
прецъфтяването и образуването на плода и при излагане на  стрес от всякакво естество, при следните 
дозировки:

GO-Amino Gold може да се смесва с обичайно използваните в земеделието фитосанитарни продукти и 
торове, с изключение на продуктите на базата на минерални масла, сяра, мед и всякакви други продукти 
с алкален характер (pH>8). Не използвайте за третиране на сини сливи.

Съвместимост

Аминокиселини за
листно третиране

Опаковка: 5 L

гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Хубавка 6
тел.: 02/971 70 28, 29 | факс: 02/971 70 35

    info@continvest.bg | agro.continvest.bg
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Комплекс от аминокиселини с растителен произход

• 

През периода на растежа растенията могат да бъдат
изложени на различни фактори, предизвикващи стрес:

Цялостни последствия за растенията: 

Последствия на клетъчно ниво: 

• 

Температурен стрес (топлина, ниски температури)

Воден стрес (изсушаване, подгизване)

Химически стрес (пестициди)• 

 

• Затруднено покълване и  задържане в почвата

• Забавено развитие и активност на кореновата система 

• Навиване на листата (с цел редуциране на загубата на вода)

• Ограничаване на фотосинтезата (поради забавен метаболизъм) 

• Редуциран протеинов синтез (с цел съхраняване на енергия за защита)

• Промяна на състава на мембраната (с цел самоизолация)

Повишаване на концентрацията на минерали с цел
поддържане на водния поток 

• 

Декларирано съдържание (w/v)

Общ азот 6.5 %

Органично вещество 15 %

Общо аминокиселини 20 %

Свободни L-аминокиселини 11.5 %
pH = 6.2        Плътност = 1.2 kg/L

Аминокиселина Количество

Аспарагинова киселина 0.98 %
Глутаминова киселина 8.50 %
Аланин 1.60 %
Аргинин 0.01 %
Фенилаланин 0.01 %
Глицин 0.08 %
Хидроксипролин <0.01 %
Хистидин 0.01 %
Изолеуцин 0.01 %
Леуцин 0.02 %
Лизин <0.01 %
Метионин 0.01 %
Пролин 0.10 %
Серин 0.05 %
Тирозин 0.03 %
Треонин <0.01 %
Валин 0.09 %
Свободни L-аминокиселини 11.5 %

• 100% аминокиселини с растителен произход

Аминокиселини от ензимна ферментация
Богато подхранване с аминокиселини, 
органично вещество и азот (N)
Високотехнологично производство
от подбрани суровини
Гарантира отлично прихващане на културите

Подпомага адаптацията на посевите
след пресаждането им в друга почва.
Подобрява общия растеж и развитието

Стимулира цветообразуването

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

GO-AMINO
GOLDRŪGŠTYS 

GO-Amino Gold е богат на L-аминокиселини!

Аминокиселини за
листно третиране
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АминокиселиниАбиотичен стрес

       Свободни аминокиселини: това са аминокиселини под формата
     на отделни мономери. Те не са свързани помежду си. 
   Благодарение на ниското им молекулно тегло могат
да бъдат абсорбирани по-бързо от растенията!

L-аминокиселини

D-аминокиселини

Биостимулант, богат на органични вещества с
концентрирани свободни аминокиселини

Бързо абсорбиране при листно третиране

Оказва ефективно въздействие по време на важните
етапи на развитието, цъфтежа, образуването на плода
и подпомага възстановяването на културите след стрес

Стимулира растежа и допринася
за подобряване на добивите

Присъствието на свободните аминокиселини увеличава
листната адсорбция на хранителните вещества
и преноса им в растенията

Протеините са изградени от вериги на аминокисе-
лини. Растенията синтезират аминокиселини от 
прости изходни вещества (C, O, H), образувайки 
въглехидрати чрез фотосинтеза, които се комбини-
рат с азота в почвата.

При третиране с GO-Amino Gold, ние редуцираме 
разхода на енергията, която растенията израз-
ходват за синтеза на аминокиселините. След тре-
тирането, тази енергия се използва от растенията 
за противодействие на стреса и в много биохимич-
ни процеси.

Свойствата на аминокиселините са различни в зави-
симост от пространственото разпределение. Ами-
нокиселините могат да бъдат L или D.

Само L- аминокиселините са част от протеините, 
използвани от растенията и само L-аминокиселини-
те са активни в метаболизма на растенията.
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