
Roślinne aminokwasy dla Twoich upraw

Naturalny nawóz o wysokiej zawartości 
przyswajalnych α-aminokwasów roślinnych 

w bioaktywnej formie L,  przeznaczony 
do pozakorzeniowego dokarmiania roślin 

w profesjonalnych uprawach.



Domino Pro jest wyjątkowo efektyw-
ny w okresach: 
• krytycznego zapotrzebowania roślin na 

energię (kwitnienie, zawiązywanie owo-
ców, intensywny wzrost, dojrzewanie)

• stresowych (stres termiczny, wodny,
świetlny, uszkodzenie roślin), kiedy
łatwo przyswajalne α-aminokwasy
działają biostymulująco regenerująco

Korzyści z Domino Pro:
• biostymulacja funkcji życiowych i me-

tabolizmu roślin
• poprawa wykorzystania mikroskładni-

ków pokarmowych
• intensyfikacja procesu fotosyntezy
• wyższe parametry jakościowe plonu
• ograniczenie użycia pestycydów

Dostępne opakowania: 
butelki 1 L oraz kanistry 5 i 
20 litrów 

Skład chemiczny:
• Azot organiczny: 70,48 g/kg
• Aminokwasy: kwas asparginowy,

treonina, seryna, kwas glutamino-
wy, prolina, glicyna, alanina, walina,
izoleucyna, leucyna, tyrozyna, feny-
loalanina, histydyna, lizyna, arginina,
cysteina, metionina

Minerały % (m/m):  
Fe – 1,8; Mn – 0,72; Cu – 0,06; 
MgO – 5,00

Zastosowanie: 
Domino Pro stosowany jest w formie 
oprysku lub zraszania. Nawóz posiada 
właściwości adiuwantujące i można go 
stosować samodzielnie lub w połą-
czeniu z nawozami mineralnymi oraz 
pestycydami. 

Domino Pro zawiera komplet 17 biogennych aminokwasów, powstałych na drodze 
specjalistycznej hydrolizy białek roślinnych. Ponadto, Domino Pro jest źródłem boga-
tych metabolitów procesu fermentacji wyselekcjonowanych mikroorganizmów z łatwo 
przyswajalnymi organicznymi formami minerałów.

Domino Pro istotnie przyśpiesza biosyntezę białek, aktywując ogólny metabo-
lizm i produktywność roślin.



Dawkowanie:

Uprawy sadownicze:
Roślina Dawka (l/ha) Terminy oprysku Ilość zabiegów
Jabłoń 1-3 Od różowego pąku do intensywnego wzrostu  

co 10-14 dni
3-5

Grusza 1-3 Od białego pąku do intensywnego wzrostu  
co 10-14 dni

3-5

Wiśnia, czereśnia 1-3 Od białego pąku do rozwoju owoców  
co 10-14 dni

3-5

Śliwa 1-3 Od białego pąku do dojrzewania owoców  
co 10-14 dni

3-5

Truskawka 1-2 Od początku wegetacji do plonowania 2-5
1 Po zbiorach owoców 1-2

Malina 2-4 Od początku wegetacji do wzrostu i rozwoju 
owoców

2-5

Porzeczka 1-2 Od początku wegetacji do wzrostu i dojrzewania 
owoców

2-4

Borówka 1-2 Od początku kwitnienia do wzrostu i dojrzewania 
owoców

2-4

Uprawy rolnicze: 
Zboża ozime 1-2 I – początek fazy krzewienia 3

II – początek strzelania w źdźbło
III – otwarcie pochwy liścia flagowego

Zboża jare 1-2 I – pełnia krzewienia 3
II – początek strzelania w źdźbło
III – przed kłoszeniem

Rzepak 1-2 I – formowanie pędów bocznych 3
II – faza intensywnego wzrostu
III – faza zielonego zwartego pąka

Kukurydza 1-2 I – faza 3-5 liści 3
II – faza 6-9 liści
III – faza rozwoju źdźbła

Burak 1-2 I – faza 4-8 liści właściwych 2
II – wzrost rozety liściowej

Ziemniak 1-2 I – formowanie pędów 2
II – intensywny wzrost pędów

Strączkowe 1-2 I – intensywny wzrost 3
II – rozwój pąkow kwiatowych
III – rozwój strąkow

* Zalecane ilości cieczy roboczej

Uprawy warzywnicze: 
Pomidor, papryka 1-2 I – przed kwitnieniem 2-4

2-3 II – owocowanie
Ogórek, dynia 1-3 I – w fazie 4-8 liści właściwych 3-6

1-2 II – wiązanie owoców
2-3 III – wzrost owoców / owocowanie

Kapusta głowiasta 1-2 I – w fazie 8-12 liści 2-4 
2-4 II – rozrost główek

Marchew,  
pietruszka

1-2 I – początek grubienia korzenia 2-3
2-4 II – intensywne grubienie korzenia

Cebula 1-3 I – poczatek wiązania cebul 1
Fasola, groch 1-3 I – kwitnienie i zawiązywanie strąków 2

1-3 II – dorastanie strąków

300-700 l/ha*

400-600 l/ha*

300-500 l/ha*
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Ważne funkcje aminokwasów dla roślin: 
• kwas glutaminowy i alanina: udział w procesie powsta-

waniu chlorofilu
• prolina: podnosi tolerancję na stres wodny i osmotyczny
• alanina: niweluje stres wywołany niedoborem tlenu

w podłożu
• cysteina: uodparnia na stres oksydacyjny i spowodowany

nadmiarem metali ciężkich
• poliamina (pochodna argininy): ważna przy niedoborze

potasu, stresie wodnym i osmotycznym
• alanina, izoleucyna, leucyna i walina: prekursory aro-

matów (olejków eterycznych)
• fenyloalanina: prekursor barwników roślinnych warunku-

jących wybarwienie owoców

Producent: 
Microlife sp. z o.o.
ul. Obornicka 309, 60-689 Poznań
tel. 606 236 436 
e-mail: office@micro-life.eu 

Dystrybucja:
Argo Natural sp. z o.o.
tel. 509 847 221
tel. 575 651 643 




