
CERTIFICAT DE CONFORMITATE 
pentru utilizarea inputurilor in agricultura ecologica 

 

Emis de:    CAZACIOC & CO SRL 

     Str. Orizontului, nr.5, Smârdan, Tulcea 

     România 

 

Document nr.  CZCCO/STKRB/EC889/2008/ANX1 

 

 

Acest document atestă că produsul comercial 

 

TERRAFERTIL HUMUS PLUS 
 

produs de compania noastră, este compatibil cu producția si vegetala in 

sistem ecologic, conform cerințelor regulamentului: 

 

• (EC) nr. 889/2008, Anexa I / (EC) nr. 834/2007 

CONȚINUT DE CROM VI (HEXAVALENT): 0 mg / kg 

 

CLICK AICI PENTRU A VERIFICA CONFORMITATEA PRODUSULUI 

 

Declarație de compatibilitate  

Aceasta declarație de compatibilitate cu Regulamentul E.U. nr 889/2008, confirma ca 
produsul mai sus menționat este in deplina concordanta cu Regulamentele Europene, 
care reglementează produsele permise a fi utilizate in Agricultura Ecologica, iar 
substanța/substanțele activă/e din care este produs se regăsește in Anexa I 

 

Emis de CAZACIOC & CO SRL, Smârdan, Tulcea, Romania 



FIȘA TEHNICĂ ȘI DE DESCRIERE A PRODUSULUI 

 TERRAFERTIL HUMUS PLUS 
Conținut: făină de oase, făină de sânge, compost 

 

Fraze de precauție 

P 101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 
eticheta produsului. 

P 102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P 280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de 
protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. 

P 302 + P352 – În caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă. 

P 363 – Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. 

 

Mod de ambalare / păstrare 

e x sac 1kg, sac 5kg, sac 25kg, sac 500 kg, sac 1000 kg 

A se păstra ferit de razele directe ale soarelui și de umiditate, la temperaturi cuprinse 
între 5 – 25 grade Celsius. 

 

 Producător: 

 CAZACIOC & CO SRL 
Str. Orizontului, nr.5, Smârdan, Tulcea ROMÂNIA 
Telefon: 0757.875.073 
Adresa de e-mail: terrafertil.alin@gmail.com  

 

 

 

 

 

 



1. Conținut declarat  

- 20% făină de sânge -  Reg. 889/2008, 834/2007 – Anexa I 

- 20% făină de oase -  Reg. 889/2008, 834/2007 – Anexa I 

- 60% compost (humus) - Reg. 889/2008, 834/2007 – Anexa I 

 

2. Proprietăți fizico/chimice 

TERRAFERTIL HUMUS PLUS  se prezintă sub formă de peleți închiși la culoare, cu 
miros specific. 

 

3. Mod de acțiune / descriere 
TERRAFERTIL HUMUS PLUS – este îngrășământ complex organic, 100% 
natural, cu un conținut foarte mare de HUMUS! 
 

• prezența	în	procent	de	60%	!!!	a	humusului,	face	din	HUMUS	PLUS	un	îngrășământ	extrem	de	valoros	
pentru	cultura	de	legume	din	sere	și	solarii,	cât	și	cultura	arbuștilor!	

• cu	un	PH	de	6.9	,(	neutru	și	ușor	acid)	HUMUS	PLUS	este	un	îngrășământ	ideal	pentru	toate	tipurile	de	sol,	
în	special	pentru	cele	care	au	deja	un	procent	de	calciu	foarte	mare	(	soluri	calcaroase)	

• ideal	pentru	cultura	afinului,	cât	și	pentru	toate	tipurile	arbuști	cu	fructe	de	pădure!!!	

	

4. RECOMANDĂRI DE UTILIZARE ȘI ADMINISTRARE: 

TERRAFERTIL HUMUS PLUS poate fi folosit în două modalități de fertilizare: 

1. Fertilizarea de bază: se încorporează în sol odată cu arătura, toamna sau primăvara, 
înainte de inițierea unei culturi. 

2. Fertilizarea de tip starter: se face chiar în momentul semănatului/plantatului și are rolul 
de a oferi plăntuțelor toate substanțele nutritive necesare pentru a se dezvolta rapid și 
armonios. 
 

În funcție de tipul culturii pe care o inițiem, îngrășământul se poate aplica la cuib sau pe 
rânduri. 

Atunci când este aplicat la cuib, îngrăşământul trebuie bine mixat cu pământul pe fundul 
gropii, pentru a evita contactul direct cu rădăcina răsadului. 

Se mai poate aplica și în prima fază a vegetației (când planta are 3-4 frunze) prin 
încorporare odată cu operațiunea de prășire. 

Indiferent de modalitatea aleasă pentru fertilizare, este obligatorie încorporarea lui în sol 
la o adâncime minimă de 2-4cm. A nu se aplica la suprafața solului fără a fi încorporat. 



TERRAFERTIL HUMUS PLUS se prezintă sub formă de granule (peletizat), în stare 
uscată astfel încât elementele nutritive existente în compoziția acestuia nu se pierd, iar 
ingrașămantul nu se degradează. 

În urma analizelor de laborator, a rezultat că îngrășământul Terrafertil HUMUS PLUS 
este un fertilizant extrem de echilibrat 

Aceste calități fac din Terrafertil un îngrășământ valoros pentru orice tip de cultură: 

• legumicultură, inclusiv sere și solarii; 
• viticultură, pomicultură, căpșuni; 
• cultura cartofului și a orezului; 
• cultura păioaselor și a porumbului; 
• plante tehnice; 
• plante furajere; 

 

LIVRARE, DEPOZITARE ȘI TRANSPORT 

TERRAFERTIL HUMUS PLUS este livrat la BigBag de 1000 kg. Depozitarea trebuie 
făcută într-un spațiu uscat evitându-se staționarea lui în atmosferă umedă. Termenul de 
valabilitate este de 48 luni de la data fabricației. Transportul îngrășământului se face în 
vehicule acoperite, ferit de ploi și intemperii. 

 
Beneficiile fertilizării 

Beneficii pentru sol: 
• “calmarea pământului” prin amelionarea PH-ului în cazul solurilor acide; 
• se îmbunătățește aprovizionarea solului cu substanțe nutritive; 
• se intensifică activitatea microbiologică; 
• prin prezența azotului din proteina brută crește gradul de retenție a apei din sol; 
• datorită componenței sale 100% organice acționează asupra formării continue a 
humusului; 
• asigură o creștere constantă a fertilității și menținerea ei; 
• se pot înlocui în totalitate îngrășămintele chimice, aducând astfel terenurilor agricole un 
plus de sănătate; 
• se ridică starea generală de fertilitate a solului, și se creează condițiile cele mai bune 
pentru creșterea și dezvoltarea plantelor. 
Beneficii pentru plantă: 
• conținutul mare de fosfor asigură dezvoltarea în mod excepțional al sistemului 
radicular, care conduce astfel la scurtarea timpul de maturizare al plantei, cât și la 
timpurietatea culturii; 
• prin procentul mare de calciu, plantele devin mult mai viguroase, totodată crescând și 
rezistența la alterare a produselor vegetale obținute; 
• prin aportul de magneziul, procesul de fotosinteză este accelerat conferind plantei o 
dezvoltare de excepție a sistemului foliar; 
• elementele nutritive sunt eliberate treptat asigurând astfel nutriția plantei pe toată 
perioada de vegetație; 
• plantele sunt hrănite complet, sănătos și mai ales ecologic; 
• produsele vegetale obținute au o valoare nutritivă mult mai mare; 
• în funcție de fiecare cultură, randamentul de producție crește cu 30-40% începând cu 
primul an de fertilizare; 
• prin aportul mare de humus, se îmbunătățește starea generală a plantei, sănătatea ei 



precum și calitatea recoltei; 
• plantele devin mai rezistente la boli și dăunători. 
Beneficii pentru mediu: 
• îngrășământul natural-organic este ușor biodegradabil și nu produce poluarea mediului; 
• utilizarea îngrășământului creează premisele ca produsele alimentare obținute vor avea 
un conținut redus de substanțe chimice nocive; 
• produsul este lipsit de semințele de buruieni, neexistând riscul de infestare a terenului; 
• reducerea semnificativă a tratamentelor fitosanitare aplicate culturilor; 
• încurajează formele de viață din sol benefice pentru orice grădină. 
 

 

Plantă Doză 
recomandată 

Plantă Doză recomandată 

Plante cerealiere Legume în câmp 

Grâu 375 kg/ha Ardeioase Minim 500-600 kg/ha 

Orz 350 kg/ha Tomate Minim 550-650 kg/ha 

Ovăz 300 kg/ha Vinete Minim 450-550 kg/ha 

Porumb 345 kg/ha Castraveți MInim 400-500 kg/ha 

Orez 440 kg/ha Pepeni Minim 100-200 g/plantă 

Plante leguminoase Varză Minim 450-550 kg/ha 

Mazăre 280 kg/ha Rădăcinoase Minim 450-550 kg/ha 

Fasole 285 kg/ha Ceapă Minim 500-600 kg/ha 

Soia 200 kg/ha Arbuști 

Plante oleaginoase Căpșuni, Zmeură 50-100 g/tufă 

Floarea-
soarelui 

400 kg/ha Afin, cătină 200-500 g/butuc 

Rapiță 350 kg/ha Pomi fructiferi 

Viță de vie La plantare 200-500 g 

La plantare 100-300 g/butuc Pe rod Primăvarea anual perpendicular pe proiecția 
coroanei 

500 g/pom 



Pe rod Primăvara anual lângă 
butuc 

300g/butuc 

Plante ornamentale 

Plante tuberculifere și rădăcinoase Flori în glastră mică-mijlocie 50 g/glastră cu o repetare la 60 de zile 

Cartof 500 kg/ha Flori în glastră mare 100 g/glastră cu o repetare la 60 de zile 

Sfeclă 400 kg/ha Arbori ornamentali și 
flori de grădină 

100 g/tulpină cu o repetare la 60 de zile 

Gazon Înainte de plantare 2 kg/10mp 

În vegetație – cu udare 
abundentă 

1 kg/10 mp 

 
 


