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DESPRE
AGRO-EST MUNTENIA

Ne dorim creșterea comunităţii agricole dar și a 
comunităţilor rurale. Și de aceea investim de peste 
șapte ani în programe prin care, împreună cu mai 
multe organizaţii, combatem abandonul școlar și 
susţinem accesul copiilor defavorizaţi la educaţie. 

Susţinem programele de formare în agricultură 
pentru a-i atrage pe tinerii din mediul rural către 
activitatea agricolă.

Preţuim Agricultura și Preţuim România!

Agro-Est Muntenia a început în anul 2009, la doi ani 
de la intrarea Romaniei în UE. A fost momentul în care 
agricultura a început să crească prin programele de 
investiţii și prin subvenţiile europene, chiar dacă 
traversam o criză economică globală.

Am crescut și am învăţat multe împreună, am depășit ani 
cu secetă extremă sau cu primăveri geroase și ne-am 
dezvoltat prin încredere și suport tehnic, găsind mereu 
soluţii.

Agro-Est Muntenia este astăzi o poveste de succes pentru 
că mii de fermieri au ales tehnologiile noastre, au avut 
încredere în colegii noștri și au utilizat produsele 
recomandate.

Din 2009 și până acum am investit continuu pentru a testa 
noi tehnologii, pentru a implementa noi servicii, pentru a 
oferi consultanţă tehnică, pentru a livra la timp extinzând 
capacitatea logistica, pentru că știm: cultura nu intră în 
vacanţă, iar fiecare zi poate aduce noi provocări.

Acum investim în tehnologii pentru agricultura ecologică, în 
smart agricultură, în noi servicii. Investim în primul centru 
privat de cercetare dedicat nutriţiei în agricultură prin 
parteneriate cu mari centre din UE și cu cercetători români 
și în propria unitate de producţie prin programe europene. 
Astfel vom putea oferi produse nutriţionale personalizate 
pentru fiecare nevoie din fermă, în baza analizelor din 
propriul laborator, în timp real. 

Vom deveni un jucător important în piaţa nutriţională 
regională, cu propriul program de cercetare și produse 
certificate la nivel european.

Investim în hectarul.ro pentru a le oferi și micilor 
producători consultanţă și tehnologie. 

Produsele Agro-Est se vor regăsi și în fitofarmacii, în 
ofertele distribuitorilor, iar în curând vor fi prezente și în 
marile lanţuri de magazine de specialitate. 

Suntem o echipă care a crescut și care ii oferă azi 
producatorului agricol portofoliul complet de produse 
(seminţe, îngrășăminte solide, fertilizanţi și biostimulatori, 
produse de uz fitosanitar, produse pentru agricultură 
ecologică) și servicii (analize de plantă, de apă, de sol, 
servicii de cartare și de management în fermă). 

Știm că avem multe provocari în anii următori: schimbări 
climatice, norme de mediu care vor limita consumul de 
pesticide și de îngrășăminte, ani cu deficit de precipitaţii, o 
cerere tot mai mare pentru alimente, limitatea consumului 
de combustibil fosil. Avem obiective de îndeplinit până în 
anul 2030 care vor schimba agricultura europeană.

Dar suntem pregătiţi să fim alături de dumneavoastră, să 
găsim împreună soluţiile care să vă menţină profitabilitatea. 
Suntem singura companie cu capital integral autohton, 
care activează și investește în: distribuţia de inputuri, 
producţia vegetală, multiplicarea materialului semincer, 
producţia de fertlizanţi și biostimulatori cu produse 
certificate la nivel european, cercetare de noi produse și 
noi tehnologii. 
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CUVÂNT
ÎNAINTE

Acest catalog cuprinde soluţii testate și inovatoare, nu 
doar produse.
 
Soluţii pentru toate culturile, pentru a le proteja de secetă, 
de îngheţ, de temperaturi extreme, de deficienţe 
nutriţionale, de sterilitate și de poluare. Pentru a crește 
cantitatea dar și calitatea producţiilor, pentru că fermierii 
muncesc și îngrijesc o cultură de la patru până la 
unsprezece luni, investind multe resurse.

De la sămânţă până la recoltă acea cultură trece prin 
atâtea etape dificile, încât doar prin multă muncă și prin 
cunoaștere putem obţine la final rezultate prin care să 
continuăm munca pământului.

De la tratamente pentru sol cu acizi humici sau pentru 
solurile cu pH bazic până la biostimulatori cu aminoacizi, 
cu fitohormoni sau polifenoli. De la fertilizantul starter până 
la ultimul tratament de la finisarea producţiei. De la 
adjuvanţi până la termoregulatori pentru protecţia împotriva 
secetei. De la banalul azot, acum cu eliberare lentă, până 

a suspensii concentrate cu un singur element nutriţional. 
Pentru agricultura ecologică sau intensivă, în spaţii 
protejate sau în câmp.

Am selectat în 12 ani tot ce a fost mai bun din centrele de 
cercetare europene și am ales 70 de produse de la 14 
furnizori. Am testat, am analizat și înregistrat sute de 
produse pentru a gasi cele mai bune soluţii: tehnice dar și 
economice.
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Mihai

Apelaţi cu încredere la tehnicienii și 
soluţiile Agro-Est Muntenia pentru că 
preţuim Agricultura!

Mihai Moraru
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ECHIPA 

AGROEST 

MUNTENIA
MANAGEMENT

Mihaela Dorneanu
Director General Agro-Est

+40 746 161 134
mihaela.dorneanu@agroest.ro
mihaela.dorneanu@aemholding.ro

Mihai Răzvan Moraru
Fondator & Acţionar

+40 752 175  095
mihai.moraru@agroest.ro 
mihai.moraru@aemholding.ro

Constantin Zevedei
Manager Comercial Distribuţie

+40 742 138 987
constantin.zevedei@agroest.ro
constantin.zevedei@aemholding.ro



ECHIPA 

AGROEST 

MUNTENIA
CSR

Marilena Geru
Manager CSR

+40 746 169 057
marilena.geru@agroest.ro

Anca Stoican
CSR

+40 753 039 148
anca.stoican@agroest.ro

Mihaela Doniga
CSR

+40 746 169 103
mihaela.doniga@agroest.ro

Andreea Iordache
CSR

+40 746 011 361
andreea.iordache@agroest.ro



ECHIPA 

AGROEST 

MUNTENIA
VÂNZĂRI

Daniel  Stîrcu
Manager Zonal Vânzări - GL, VS

+40 746 169 038
daniel.stircu@agroest.ro

Cornel Năstase
Manager Zonal Vânzări - CL

+40 742 138 942
cornel.nastase@agroest.ro

Alexandru C. Teodorescu
Manager Zonal Vânzări - AG

+40 753 039 161
alexandru.teodorescu@agroest.ro

Florin Mitroi
Suport tehnic - Sud

+40 742 139 094
 florin.mitroi@agroest.ro

Dorian Alexandru
Manager Zonal Vânzări - CT

+40 753 039 171
dorian.alexandrescu@agroest.ro

Andrei Bancă
Manager Zonal Vânzări - DJ, OT, MH

+40 765 018 520
 andrei.banca@agroest.ro



Codrin Croitoru
Manager Zonal Vânzări - IS, NT, VS

+40 746 166 285
codrin.croitoru@agroest.ro

Carmen Murariu
Manager Zonal Vânzări - CT

+40 745 980 404
carmen.murariu@agroest.ro

Alexandru Filicenco
Manager Zonal Vânzări - TL

+40 753 039 118
alexandru.filicenco@agroest.ro

Constantin Năstase
Manager Zonal Vânzări - OT, DJ

+40 741 265 968 
constantin.nastase@agroest.ro
constantin.nastase@aemholding.ro
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ECHIPA 

AGROEST 

MUNTENIA
VÂNZĂRI

Ionela Petrea
Manager Zonal Vânzări - TR

+40 746 162 895
ionela.petrea@agroest.ro

Simona Vasile
Manager Zonal Vânzări - BZ

+40 753 039 158
simona.vasile@agroest.ro

Virgil Cernea
Manager Zonal Vânzări - GR

+40 747 018 636
virgil.cernea@agroest.ro

Viorel Ziviciu
Manager Zonal Vânzări - IL

+40 756 060 845
viorel.ziviciu@agroest.ro
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Cristian Vlad
Manager Regional - Sud-Vest

+40 727 811 507
cristian.vlad@agroest.ro

Viorel Meirosu
Manager Zonal Vânzări - IL

+40 746 169 829
viorel.meirosu@agroest.ro

Ecaterina Sanduleac
Manager Zonal Vânzări - BR

+40 746 161 176
ecaterina.sanduleac@agroest.ro

Edward Ghiţă
Manager Zonal Vânzări - IL, PH, DB

+40 753 039 173
edward.ghita@agroest.ro



Ortimag este un bio fungicid, insecticid și acaricid, având 
ca substanţă activă extractul concentrat de Urtica (urzică). 
Extractul de urzică este o substanţă de bază, folosită în 
protecţia plantelor ca insecticid, acaricid și fungicid (raport 
SANTE / 11809/2016).

A fost dezvoltat sub Regulamentul (CE) 1107/2009, pentru a 
oferi un instrument natural și cu impact scăzut împotriva 
bolilor și dăunătorilor precum: păduchele verde al piersicului 
„Myzus persicae”, păduchele trandafirului „Macrosiphum 
rosae”, păduchele lanos „Eriosoma lanigerum”, păduchele 
negru al cireșului „Myzus cerasi”, viermele mărului „Cydia 
pomonella”, mucegaiul frunzelor „Alternaria alternata”, 
monilioza sâmburoaselor „Monilia laxa”, putregaiul cenușiu 
„Botritis cinerea”, mucegaiul negru „Rhizophus stonolifer”, 
afide, puricele vărgat al rapiţei „Phylotreta nemorum”, molia 
verzei „Plutella xylostella”, acarianul roșu comun „Tetranychu 
urticae”, mana „Phytophtora infestans”, alternarioze și 
mucegaiuri.

Extractul de urzică are o compoziţie care îi permite utilizarea 
ca bioinsecticid, bioîngrășământ sau biostimulator pentru 
plante. În plus, are un conţinut bogat în microelemente, 
precum fierul și manganul, dar și elemente secundare 
precum sulful, siliciul și magneziul. Este cunoscut de 
asemenea efectul repelent asupra insectelor, dar și efectul 
său preventiv împotriva ciupercilor, datorită siliciului.

Ortimag stimulează microorganismele benefice din sol, 
îmbunătăţește producţia de clorofilă în plante și corectează 
deficienţele nutriţionale, acesta putând fi folosit și ca 
îngrășământ.

Favorizează descompunerea materiei organice și 
dezvoltarea sistemului radicular, crește conţinutul de zaharuri 
în fructe și gradul de fructificare.
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Mod de utilizare
Ortimag se aplică foliar. La culturile de prun, cireș, 
piersic, cais, măr, păr, alun, coacaz, viţă de vie, 

mazăre, cartof, castravete, salată, varză, tomate, rapiţă 
și grâu doza recomandată este de 50-100 cc/hL. 

Dacă produsul este folosit pentru uz general, timpul de 
pauză este de 7 zile, iar ca insecticid, acaricid și 
fungicid între 7-10 zile.

Doza universală pentru aplicare foliară este de 1-2 l/ha.

A se agita produsul înainte de utilizare. A se utiliza cât 
mai repede după deschidere.
A se evita temperaturile extreme în timpul aplicării.
Sfaturile și informaţiile pe care le oferim provin dintr-un 
studiu larg și multe teste în cultură.
Cu toate acestea, atunci când folosiţi produsul pot 
apărea mulţi factori care depășesc controlul nostru 
(prepararea amestecului, aplicarea, vreme, etc.).
Prin urmare vă recomandăm să respectaţi normele
de utilizare.

De preferat să se aplice singur, fără a fi amestecat cu 
alte produse fitosanitare.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Urtica: 1,50 % w/v.
pH: 6,0.
Densitatea: 1,02 g/cc.

PRODUCĂTOR: AMBALAJ:

1L 20L

PRODUCĂTOR: AMBALAJ:



PREV-AM este un fungicid, insecticid și acaricid de contact, 
certificat ecologic, pe bază de ulei de portocale 60 g/l.

Ca și insecticid PREV-AM acţionează prin patru moduri: 
desicare (exoscheletul osos sau articulaţii ), distrugând 
tensiunea aripii, sufocare (inundând tuburile respiratorii) și 
fecunditate (inhibarea femelelor să depună ouă). 

PREV-AM a avut rezultate foarte bune în combaterea moliilor, 
fluturilor, musculiţei albe, afidelor, tripșilor, puricilor, 
păianjenului roșu. Nu atacă insectele benefice sau albinele.

Ca și fungicid PREV-AM acţionează prin desicare, afectând 
structura externă a fungilor, descompunând straturile ceroase 
protective și accelerând timpul de uscare pentru rouă. Are un 
efect curativ imediat asupra putregaiurilor. Combate eficient 
făinarea, mana, rugina, alternarioza, mucegaiul.

Nu are efect rezidual și poate fi folosit până în momentul 
recoltării, fără restricţii. Pot fi realizate până la șase 
tratamente, cu timp de pauză de 7-10 zile între tratamente, 
pentru eficienţa economică a produsului. Poate fi folosit în 
siguranţă în câmp, dar și în spaţii închise, în sere și solarii.
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PREV-AM

Mod de utilizare

Se aplică foliar.

Viţă de vie: 1.6 l/ha. (0.4%).

Legume: 2-6 l/ha (0.4%-0.8%).

Pomi fructiferi: 2-5 l/ha (0.4%-0.8%).

Cartof, soia, cereale: (0.3%-0.8%).

Fungi ectoparaziţi și stagii ale insectelor cu piele moale 
și de asemenea la aplicările la temperaturi ridicate: doză 
≥ 0,4% adică 400cc/100l soluţie. Stagiile cu piele dură a 
insectelor, ouă și condiţii grele de aplicare: doză de 0,6% 
adică 600cc/100l soluţie. În mixuri și pentru a evita
condiţiile de fitotoxicitate: doză ≤ 0,3% adica 300cc/100l 
de soluţie.   

Citiţi întotdeauna etichetele produsului și urmaţi în 
permanenţă instrucţiunile producătorului. 
Când combinaţi cu alte produse, întotdeauna adăugaţi 
acest produs ultimul dar faceţi și un test de 
compatibilitate. Dacă există vreo îndoială consultaţi 
producătorul sau distribuitorul.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Ulei de portocale: 60 g/l.
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ca substanţă activă extractul concentrat de Urtica (urzică). 
Extractul de urzică este o substanţă de bază, folosită în 
protecţia plantelor ca insecticid, acaricid și fungicid (raport 
SANTE / 11809/2016).

A fost dezvoltat sub Regulamentul (CE) 1107/2009, pentru a 
oferi un instrument natural și cu impact scăzut împotriva 
bolilor și dăunătorilor precum: păduchele verde al piersicului 
„Myzus persicae”, păduchele trandafirului „Macrosiphum 
rosae”, păduchele lanos „Eriosoma lanigerum”, păduchele 
negru al cireșului „Myzus cerasi”, viermele mărului „Cydia 
pomonella”, mucegaiul frunzelor „Alternaria alternata”, 
monilioza sâmburoaselor „Monilia laxa”, putregaiul cenușiu 
„Botritis cinerea”, mucegaiul negru „Rhizophus stonolifer”, 
afide, puricele vărgat al rapiţei „Phylotreta nemorum”, molia 
verzei „Plutella xylostella”, acarianul roșu comun „Tetranychu 
urticae”, mana „Phytophtora infestans”, alternarioze și 
mucegaiuri.

Extractul de urzică are o compoziţie care îi permite utilizarea 
ca bioinsecticid, bioîngrășământ sau biostimulator pentru 
plante. În plus, are un conţinut bogat în microelemente, 
precum fierul și manganul, dar și elemente secundare 
precum sulful, siliciul și magneziul. Este cunoscut de 
asemenea efectul repelent asupra insectelor, dar și efectul 
său preventiv împotriva ciupercilor, datorită siliciului.

Ortimag stimulează microorganismele benefice din sol, 
îmbunătăţește producţia de clorofilă în plante și corectează 
deficienţele nutriţionale, acesta putând fi folosit și ca 
îngrășământ.

Favorizează descompunerea materiei organice și 
dezvoltarea sistemului radicular, crește conţinutul de zaharuri 
în fructe și gradul de fructificare.

14

B
IO

F
U

N
G

IC
ID

E
Ș

I 
IN

S
E

C
T

IC
ID

E

ORTIMAG

Mod de utilizare
Ortimag se aplică foliar. La culturile de prun, cireș, 
piersic, cais, măr, păr, alun, coacaz, viţă de vie, 

mazăre, cartof, castravete, salată, varză, tomate, rapiţă 
și grâu doza recomandată este de 50-100 cc/hL. 

Dacă produsul este folosit pentru uz general, timpul de 
pauză este de 7 zile, iar ca insecticid, acaricid și 
fungicid între 7-10 zile.

Doza universală pentru aplicare foliară este de 1-2 l/ha.

A se agita produsul înainte de utilizare. A se utiliza cât 
mai repede după deschidere.
A se evita temperaturile extreme în timpul aplicării.
Sfaturile și informaţiile pe care le oferim provin dintr-un 
studiu larg și multe teste în cultură.
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Plysetum este un biofungicid bazat pe extractul de 
Equisetum Arvense L („coada calului”), obţinut prin 
macerarea și decocţiunea (fierberea și dizolvarea) 
ulterioară a părţilor aeriene.

Utilizarea acestei substanţe permite prevenirea bolilor, 
întărirea peretelui celular al plantelor și limitarea numărului de 
tratamente fitosanitare cu produse sintetice, reducând astfel 
nivelul reziduurilor toxice din culturi și recolte.

„Coada-calului” este o plantă pteridofită care crește în 
emisfera nordică și este considerată o substanţă antifungică 
de bază, în conformitate cu Regulamentul European (CE) 
1107/2009.

 Plysetum mai conţine și fenoli, flavonoide, acid silicic și 
cafeic. În plus, conform SANCO 12386/2013, extractul de 
Equisetum arvense are un puternic efect de stimulare al 
mecanismului natural de apărare al plantei.

Plysetum acţionează foarte bine împotriva rapănului „Venturia 
inaequalis”, mucegaiului la măr și păr „Podosphaera”, bășicării 
frunzelor „Taphrina deformans”, mucegaiului la curcubitacee 
„Podosphaera xanthii”, mucegaiul de apă din sere și solarii 
„Pythium species”, alternariozei, în special la tomate 
„ Alternaria solani”, manei, în special la viţa de vie 
„Plasmopara viticola”, putregaiului la viţa de vie.

La legumele din spaţiile protejate Plysteum poate fi folosit 
pentru combaterea bolilor sistemului radicular, în special a 
mucegaiurilor.
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PLYSETUM

Mod de utilizare

Pomi fructiferi – între 2 și 6 aplicări la interval de minim 7 zile, doză 
recomandată 50-100 cc/HL.

Castravete - de la 9 sau mai multe frunze, 2 tratamente la interval 
de 3-4 zile, în doză de 50-100 cc/HL.

Tomate - de la prima inflorescenţă vizibilă – 2 aplicări la interval de 
minim 14 zile, în doză de 50-100 cc/HL.

Viţă de vie – până la dezvoltarea inflorescenţei, 2-6 aplicări, la 
interval de minim 7 zile, în doza de 50-100 cc/HL.

Doză universală este de 1-2 l/ha

A se agita produsul înainte de utilizare. A se utiliza cât 
mai repede după deschidere.
A se evita temperaturile extreme în timpul aplicării.
Sfaturile și informaţiile pe care le oferim provin dintr-un 
studiu larg și multe teste în cultură. Cu toate acestea, 
atunci când folosiţi produsul pot apărea mulţi factori care 
depășesc controlul nostru (prepararea amestecului, 
aplicarea, vreme etc.). Prin urmare vă recomandăm să 
respectaţi normele de utilizare.

De preferat să se aplice singur, fără a fi amestecat cu 
alte produse fitosanitare.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Equisetum arvense L extract lichid: 
1,98% p/p, 2,00% w/v (20g/l).
pH: 4,90.
Densitatea: 1,008 g/cc.
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Maxitina este un produs natural, un biofungicid pe bază de 
lecitină din soia, care conţine substanţe precum fosfolipide, 
acizi grași esenţiali, colină, inozitol, fosfor și vitamina E. 
Lecitinele sunt clasificate ca substanţe de bază ale acţiunii 
fungicidului, conform raportului SANCO 12798/2014 și 
acestea sunt reglementate de articolul 23 din Regulamentul 
(CE) 1107/2009, privind comercializarea produselor 
fitosanitare.

Maxitina crește fermitatea, îmbunătăţește consistenţa, 
strălucirea și culoarea fructelor și legumelor, reduce 
afecţiunile plantelor, ajută la vindecarea unor leziuni mici și 
are un efect stimulant, revigorând cultura.

Maxitina combate mucegaiul la mere și pere „Podosphaera 
leucotricha”, bășicarea frunzelor la cais și piersic „Taphrina 
deformans”, mana viţei de vie „Plasmopara viticola”, făinarea 
„Erysiphe necator”, mana la tomate „Phytophthora infestans”. 
Este un produs foarte bun în combaterea manei, făinărilor și 
mucegaiurilor.

Avantajele utilizării produsului Maxitina: oferă o apărare 
naturală împotriva dăunătorilor/ciupercilor, cu risc minim 
pentru utilizator și consumator. Utilizarea sa permite
prevenirea incidenţei bolilor și limitarea tratamentelor cu 
produse fitosanitare de sinteză, reduce impactul asupra 
mediu înconjurător.

17

B
IO

F
U

N
G

IC
ID

E
Ș

I 
IN

S
E

C
T

IC
ID

E

MAXITINA

Mod de utilizare
Maxitina se poate aplica foliar sau radicular.
Pentru tratamentul foliar se recomandă următoarele doze:

Viţă de vie și plante ornamentale: 100-225 g/ha, 100-200 cc/ha.

Pomi fructiferi: 450-750 g/ha, 450-700 cc/ha.

Legume, tomate, castraveţi, cereale: 1500-2300 g/ha, 
1400-2100 cc/ha.

Arbuști fructiferi: 1200-1800 g/ha.

Timp de pauză: 5 zile la toate culturile, cu excepţia culturii de 
viţă de vie, unde timpul de pauză este de 30 de zile. 
Doza universală pentru aplicare foliară: 2-4 l/ ha.

Dacă se dorește utilizarea ca biostimulant, doza este de 
2.000-3.000 gr/ha.

A se agita produsul înainte de utilizare. A se utiliza cât mai 
repede după deschidere.
A se evita temperaturile extreme în timpul aplicării.
Sfaturile și informaţiile pe care le oferim provin dintr-un 
studiu larg și multe teste în cultură.
Cu toate acestea, atunci când folosiţi produsul, pot apărea 
mulţi factori care depășesc controlul nostru (prepararea 
amestecului, aplicarea, vremea, etc.). Prin urmare vă 
recomandăm să respectaţi normele de utilizare.

De preferat să se aplice singur, fără a fi amestecat cu alte 
produse fitosanitare.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Substanţa de bază: lecitină.
Concentrat lichid emulsionabil.
Extract de lecitină: 100%.
pH: 5,0.
Densitate: 1,08 g/cc.
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Mod de utilizare

Ecklomar este un biostimulator inovator rezultat din 
sinergia dintre extractul de alge de mare din KELP (Eklonia 
maxima) în concentraţie de 92% şi microelemente, în 
scopul creşterii cantităţii şi calităţii producţiei. Procesul 
tehnologic este unul inovativ, prin extracţia de KELP la
temperaturi scăzute, pentru a păstra caracteristicile 
naturale.

Alga de mare Eklonia maxima conţine o cantitate mare de 
fitohormoni naturali, betaină, manitol, acid alginic, citokinine, 
gibereline dar şi alte substanţe active, care împreună au un 
puternic efect de biostimulare, pentru următoarele procese 
importante în timpul vegetaţiei: creşterea vegetativă, 
înflorirea, formarea şi creşterea fructelor.

Datorită compoziţiei, Ecklomar furnizează plantelor 
principalele elemente de care acestea au
nevoie pentru a avea cel mai bun răspuns la culturile la care 
se aplică, cantitativ, calitativ și nutriţional. Însă protejează și 
cultura de factorii de stres și crește rezistenţa la perioadele 
lungi de caniculă și la secetă.

Are o concentraţie mare în auxine, de 25 ppm, ceea ce oferă 
o foarte bună dezvoltare pentru sistemul radicular.

Ecklomar se aplică prin tratamente foliare în perioada de 
vegetaţie, la culturile de legume, pomi fructiferi, cartof, 
porumb, rapiţă, floarea-soarelui, viţă de vie, grâu, orz, triticale, 
sorg, arbuști fructiferi, soia și sfeclă de zahăr.

Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la 
temperaturi ridicate mai mari de 25 de grade celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi 
restul de apă. 
După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Citiţi întotdeauna etichetele produsului și urmaţi în 
permanenţă instrucţiunile producătorului. 
Când combinaţi cu alte produse, întotdeauna adăugaţi 
acest produs ultimul, dar faceţi și un test de compatibilitate.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Extract de alge Ecklonia maxima 92%.
Acid alginic 0.61%
Bor (B): 0.43%.
Cupru chelatat (Cu): 0.16%.
Fier chelatat (Fe): 0.59%.
Mangan chelatat (Mn): 0.65%.
Molibden chelatat (Mo): 0.03%.
Zinc chelatat (Zn): 0.32%.
Densitate: 1.014 g/cc.
pH: 6.6.

La toate culturile, doza la care se utilizează este de 1-2 l/ha/aplicare.

La culturile de legume tratamentele se efectuează în perioada de 
creştere activă, începând cu faza de 4 frunze şi se repetă apoi, înaintea 
înfloririi şi la începutul formării fructelor.

La pomii fructiferi, primul tratament se efectuează la începutul înfloririi, 
următorul la începutul formării fructelor şi ultimul în perioada de creştere 
a fructelor.

La cerealele păioase și rapiţă tratamentul se poate aplica la 
desprimăvărare sau în perioada preflorală.

La culturile de floarea-soarelui și porumb momentul optim este în 
stadiul de 6-8 frunze.
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Maxitina este un produs natural, un biofungicid pe bază de 
lecitină din soia, care conţine substanţe precum fosfolipide, 
acizi grași esenţiali, colină, inozitol, fosfor și vitamina E. 
Lecitinele sunt clasificate ca substanţe de bază ale acţiunii 
fungicidului, conform raportului SANCO 12798/2014 și 
acestea sunt reglementate de articolul 23 din Regulamentul 
(CE) 1107/2009, privind comercializarea produselor 
fitosanitare.

Maxitina crește fermitatea, îmbunătăţește consistenţa, 
strălucirea și culoarea fructelor și legumelor, reduce 
afecţiunile plantelor, ajută la vindecarea unor leziuni mici și 
are un efect stimulant, revigorând cultura.

Maxitina combate mucegaiul la mere și pere „Podosphaera 
leucotricha”, bășicarea frunzelor la cais și piersic „Taphrina 
deformans”, mana viţei de vie „Plasmopara viticola”, făinarea 
„Erysiphe necator”, mana la tomate „Phytophthora infestans”. 
Este un produs foarte bun în combaterea manei, făinărilor și 
mucegaiurilor.

Avantajele utilizării produsului Maxitina: oferă o apărare 
naturală împotriva dăunătorilor/ciupercilor, cu risc minim 
pentru utilizator și consumator. Utilizarea sa permite
prevenirea incidenţei bolilor și limitarea tratamentelor cu 
produse fitosanitare de sinteză, reduce impactul asupra 
mediu înconjurător.
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MAXITINA

Mod de utilizare
Maxitina se poate aplica foliar sau radicular.
Pentru tratamentul foliar se recomandă următoarele doze:

Viţă de vie și plante ornamentale: 100-225 g/ha, 100-200 cc/ha.

Pomi fructiferi: 450-750 g/ha, 450-700 cc/ha.

Legume, tomate, castraveţi, cereale: 1500-2300 g/ha, 
1400-2100 cc/ha.

Arbuști fructiferi: 1200-1800 g/ha.

Timp de pauză: 5 zile la toate culturile, cu excepţia culturii de 
viţă de vie, unde timpul de pauză este de 30 de zile. 
Doza universală pentru aplicare foliară: 2-4 l/ ha.

Dacă se dorește utilizarea ca biostimulant, doza este de 
2.000-3.000 gr/ha.

A se agita produsul înainte de utilizare. A se utiliza cât mai 
repede după deschidere.
A se evita temperaturile extreme în timpul aplicării.
Sfaturile și informaţiile pe care le oferim provin dintr-un 
studiu larg și multe teste în cultură.
Cu toate acestea, atunci când folosiţi produsul, pot apărea 
mulţi factori care depășesc controlul nostru (prepararea 
amestecului, aplicarea, vremea, etc.). Prin urmare vă 
recomandăm să respectaţi normele de utilizare.

De preferat să se aplice singur, fără a fi amestecat cu alte 
produse fitosanitare.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Substanţa de bază: lecitină.
Concentrat lichid emulsionabil.
Extract de lecitină: 100%.
pH: 5,0.
Densitate: 1,08 g/cc.
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Mod de utilizare

Beet este un extract natural de sfeclă de zahăr, foarte 
concentrat, care stimulează simultan dezvoltarea foliajului 
şi a sistemului radicular. Se remarcă prin conţinutul foarte 
ridicat în materie organică, aminoacizi, potasiu de origine 
vegetală şi extract humic.

Spre deosebire de alţi fertilizanţi la care potasiul este 
adăugat ca sare, în acest produs TOATE componentele, 
inclusiv potasiul, provin din plante şi sunt extrase prin metode 
fizice care îl certifică pentru agricultura organică sau 
biologică.

Beet îmbunătăţeşte substanţial construcţia unei plante bine 
dezvoltate şi ajută plantele să se refacă după situaţii de stres 
cauzate de factori - precum temperaturile extreme, secetă 
sau fitotoxicitatea.

Efectul celor trei componente de bază este o calitate de 
excepţie a legumelor şi fructelor, coloraţia uniformă şi intensă, 
dar şi greutatea mai mare a acestora. Beet păstrează o 
relaţie N/K2O de 1,5/8, pentru a nu favoriza apariţia bolilor. 
Cu toate acestea, conţinutul său în aminoacizi stimulează în 
același timp dezvoltarea puternică a plantei.

Beet poate fi utilizat foliar, prin fertigare sau pentru aplicarea 
la sol. Prin aplicarea la sol îmbunătăţește fiziologia, chimia și 
biologia solului.

Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la 
temperaturi ridicate mai mari de 25 de grade celsius. A nu se 
aplica foliar în timpul perioadelor de înflorit. Umpleţi rezervorul 
de pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și 
începeţi să agitaţi bine recipientul. Adăugaţi cantitatea 
necesară din produs, apoi adăugaţi restul de apă. 
După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Beet nu se amestecă cu produse pe bază de fosfiţi, cupru sau sulf. 
Citiţi întotdeauna etichetele produsului și urmaţi în permanenţă 
instrucţiunile producătorului. 
Când combinaţi cu alte produse, întotdeauna adăugaţi acest 
produs ultimul dar faceţi și un test de compatibilitate. 
Dacă există vreo îndoială consultaţi producătorul sau distribuitorul.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie Beet
Materie organică naturală: 52%.
K2O: 9.0%.
Extract humic: 29.5%.
Azot (N): 3.2%.
Carbon organic: 28.6%.
Aminoacizi liberi: 7.7%.
Densitate: 1.3 g/cc.
pH: 6.8.

Doza va fi corelată cu strategia generală de fertilizare, ţinându-se cont 
de necesitatea unei fertilizări suplimentare.

Aplicare prin fertigare: la culturile horticole (legume, pomi fructiferi): 
15-20 l/ha, maxim două aplicări.

Aplicare foliară: pentru pomi fructiferi 2.5 l/ha/ aplicare. Se efectuează 
2-3 aplicări la interval de 15 zile. Pentru legume, doza este de 1.5-2.0 
litri/ha, în funcţie de necesarul de potasiu. Se
efectuează 2-3 aplicări pre şi postflorale, la interval de 15 zile între ele.

Aplicare la sol: 40-80 l/ha.
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Mod de utilizare

SM-6 este un biostimulator certificat ecologic, obţinut 
exclusiv prin extracţia apoasă la temperatură scăzută, fără a 
folosi extracţia chimică. Astfel, toate valorile naturale ale 
extractului de alge Ascophyllum nodosum sunt păstrate în 
SM-6, având o activitate citokinetică echivalentă cu
2000 ppm de kinetină. Citokininele îmbunătăţesc 
mobilizarea nutrienţilor către punctele de creștere, 
stimulează diviziunea celulară și ajută planta să reziste la 
diferite tipuri de tensiuni biotice și abiotice, făcând 
ţesuturile să reziste mai bine procesului de îmbătrânire 
(degradarea clorofilei).

Citokininele menţin potenţialul de creștere al meristemelor 
apicale lăstarilor, care furnizează celule stem pentru 
generarea primordiilor de frunze în timpul stadiului iniţial de 
formare al frunzelor, aparatul care furnizează energie 
plantelor. Ele asigură expansiunea celulară, măresc sinteza
clorofilei și prelungesc perioada fotosintetică a aparatului 
foliar. Fără citokinină plantele nu se pot dezvolta, nu își pot 
genera noi ţesuturi și noi etape în dezvoltare.

SM-6 stimulează încolţirea și răsărirea, dezvoltarea echilibrată 
și creșterea fructelor, putând fi utilizat atât foliar, cât și prin 
fertigare. Are un efect vizibil de creștere a gradului de 
polenizare, fiind recomandat în utilizarea perioadelor 
preflorale, pentru a crește nivelul de fructificare.

Dacă se aplică foliar, SM-6 nu se utilizează la temperaturi mai 
mari de 25 de grade celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi restul 
de apă. După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Este compatibil cu majoritatea produselor de nutriţie și de 
protecţie a plantelor.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Extract pur de Ascophyllum nodosum 31%.
Manitol: 2.32%.
Acid alginic: 6.9%.
Densitate 1.16 g/cc.
Ph: 5.

Viţa de vie: 2-3 l/ha, de la desprimăvărare până la perioada de     
înflorire. La dezvoltarea fructelor. Maxim două tratamente, cu pauză 
de 15 zile între ele.

Legume: 2-3 l/ha, de la transplantare până la recoltare. Maxim trei 
tratamente, cu pauză de 10 zile între ele.

Pomi fructiferi: 3 l/ha, înaintea perioadei de înflorit, de la formarea 
fructelor până la coacere. Maxim două tratamente, cu pauză de 15 
zile între ele.

Prin fertigare: 2 l/ha, maxim trei tratamente, cu o pauză de 15 
zile între ele.

Prin aplicare foliară:

Cereale păioase: 2 l/ha, la desprimăvărare, în faza de burduf sau 
înaintea perioadei de înflorit.

Porumb: 2 litri/ha, între 4-6 frunze sau între 8-10 frunze. 

Maxim două tratamente.

Floarea-soarelui: 2 l/ha, între 5-8 frunze sau înaintea perioadei 

de înflorit.

Rapiţă: 1.5 l/ha, toamna, dacă răsărirea este întârziată sau înaintea 
perioadei de înflorit.

SM-6 poate fi utilizat la toate culturile, în special pentru a trece peste 
perioadele dificile, de stres, în perioadele de dezvoltare susţinută, de 
stimulare a polenizării și de dezvoltare a fructelor.
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Mod de utilizare

Oceanum este un extract pur de alge marine (puritate 100% 
ASCOPHYLLUM NODOSUM), un biostimulator cu nutrienţi 
de înaltă calitate. Poate fi folosit pe toate culturile, atât prin 
aplicare foliară cât și prin sistemul de irigare.

Prin concentraţia mare de acid alginic, manitol și fitohormoni 
naturali, Oceanum este biostimulatorul perfect pentru culturile 
afectate, sau pentru etapele de dezvoltare critice. Potasiul 
este de origine integral naturală, în concentraţie de 18%.

Acidul alginic extras din alge este un biopolimer și are un rol 
important în reţinerea apei în plantă sau în sol. Acesta asigură 
dezvoltarea bacteriilor bune, oferind o stare fitosanitară mult 
mai bună culturilor și o protecţie împotriva bolilor.

Prin aplicarea la sol și buna relaţie cu metalele, acidul alginic 
din Oceanum conservă o rezervă de apă la suprafaţa solului 
(putând reţine o cantitate de apă de până la 200-300 
greutatea sa) și inhibă dezvoltarea agenţilor patogeni la 
nivelul solului.

Oceanum se aplică:

- În situaţiile critice - ajută la recuperare.

- Pentru a îmbunătăţi performanţa.

- Pentru dezvoltarea intensivă a culturilor.

- Pentru a crește gradul de înflorire și polenizare.

- Pentru a crește toleranţa la secetă.

- Pentru a oferi producţii stabile și performante.

Dacă aveţi nelămuriri vă recomandăm să efectuaţi un test 
preliminar. A se păstra în ambalajul original, la loc ferit de 
umiditate. Evitaţi utilizarea produsului la temperaturi mai mari 
de 25 de grade celsius.

Nu faceţi amestecuri cu produse pe bază de sulf, calciu, uleiuri, 
sulfaţi, acizi sau baze puternice.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Extracte de alge de origine naturală ASCOPHYLLUM NODOSUM.
Manitol, citokinine, gibereline.
Materie organică: 50%.
Potasiu (K2O): 18%.
Acid alginic: 14%.

Aplicare foliară: 0.5-1.5 kg/ha.

Aplicare la sol: 2-5 kg/ ha.

Oceanum se aplică la următoarele culturi:

Viţă de vie: înainte și după înflorit.

Cereale păioase: la desprimăvărare sau în faza de burduf.

Rapiţă: la desprimăvărare sau în perioada preflorală.

Floarea-soarelui: în faza de 4-6 frunze sau în faza de 
buton floral.

Legume: dupa transplantare, în faza de buton floral sau în 
etapa de creștere a fructelor.

Pomi fructiferi: înainte sau după înflorit.

Soia: în faza de 4-6 frunze.

Sfeclă de zahăr: în faza de 3-5 frunze.

Porumb: în faza de 6-8 frunze sau la ultimul tratament 
efectuat.

Doza universală pentru aplicare foliară: 0.5-1.5 Kg/ha.
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Terra Plus Fluid este un produs complex, biostimulator 
certificat pentru agricultura ecologică, care înglobează 
aminoacizi liberi, acizi humici, carbon organic, azot organic, 
fosfor și potasiu.

Aminoacizii liberi sunt disponibili imediat, ceea ce conduce la 
direcţionarea energiei către dezvoltarea plantei și în stabilirea 
unor producţii performante, planta economisind energia 
necesară, însă ajută și culturile întârziate, aflate sub 
factori de stres.

Acizii humici și fulvici dezvoltă sistemul radicular, îmbunătăţesc 
mobilitatea și disponibilitatea nutrienţilor din sol, cresc gradul 
de absorbţie al tratamentelor foliare, regenerează flora 
microbiană la nivelul solului și reţin apa disponibilă 
la nivel radicular.

Azotul organic are o rată de absorbţie maximală, net 
superioară azotului obţinut prin sinteză, fiind
disponibil imediat la nivel celular pentru creșteri vegetative 
intense și spor de producţie.

Printre aminoacizii incluși regăsim: ASP (8.4), GLU (16.8), ALA 
(5.4), ARG (2.6), PHE (4.5), GLY (10.8), HIS (&lt; 1.0), ILE(3.3), LEU 
(7.4), LYS (5.0), MET (&lt;1.0), PRO (6.9), SER (11.4), TYR ( 5.4), THR 
(2.3), VAL. (5.4).

Se recomandă a fi utilizat în orice situaţie de stres la care sunt 
supuse culturile în timpul perioadei de vegetaţie: îngheţ, 
secetă, grindină, exces de umiditate, transplantare, 
fitotoxicitate cauzată de erbicide sau fungicide, pentru a ajuta 
plantele să se refacă rapid, dar și pentru creșterea cantităţii și 
calităţii producţiei.

Se recomandă utilizarea Terra Plus Fluid imediat după 
reluarea vegetaţiei la culturile de toamnă, la pornirea în 
vegetaţie pentru culturile de primăvară, legume, pomi 
fructiferi, soia, mazăre, lucernă, viţă de vie, în perioadele de 
stres, dar și prin tratamente suplimentare pentru a crește 
eficacitatea tratamentelor foliare.

Pentru aplicare foliară volumul de soluţie necesar este de 200 
l/ha la culturile de câmp, 400 l/ha la cartof, 600-800 l/ha la 
legume, 1000 l/ha la pomi fructiferi şi viţa de vie. 
Dacă este posibil, aplicaţi seara sau dimineaţa devreme, mai 
ales dacă temperaturile depășesc 25 grade Celsius.
Agitaţi bine recipientul și adăugaţi cantitatea necesară din 
produs, apoi adăugaţi restul de apă. 
A se păstra departe de îngheţ în ambalajul original ferit de 
lumina directă a soarelui.

Atenţie: A nu se amesteca cu produse pe bază de cupru și sulf!
Terra Plus Fluid poate fi utilizat în amestec cu alte produse de 
protecţie a plantelor, dar pentru combinaţii unde nu este 
cunoscută compatibilitatea se recomandă un test în prealabil.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Aminoacizi liberi: 6%, Azot organic (N): 10%, Extract humic: 15%, 
din care acizi fulvici 11% și acizi humici 4%, Materie organica: 35%, 
Fosfor (P2O5): 20%, Potasiu (K2O): 3%, Carbon organic: 20%.
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TERA PLUS 
FLUID

Mod de utilizare
Culturi de toamnă (grâu, orz, rapiţă): 2 l/ha, se pot 
efectua 1-3 tratamente foliare, după reluarea vegetaţiei.

Culturi de primăvară (porumb, floarea-soarelui, soia):
 2-2.5 l/ha, după răsărire, în faza de 4-6 frunze și înaintea 
apariţiei inflorescenţei.

La culturile de legume, pomi fructiferi, viţă de vie, 
pepeni verzi: 2-3 l/ha în 100 l apă pentru tratamente 
foliare. Se pot efectua între 2 şi 4 tratamente la interval de 
2 săptămâni.

Pentru creșterea eficacităţii tratamentelor foliare, în 
doză de 1 l/ha.
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Mod de utilizare

Ecklomar este un biostimulator inovator rezultat din 
sinergia dintre extractul de alge de mare din KELP (Eklonia 
maxima) în concentraţie de 92% şi microelemente, în 
scopul creşterii cantităţii şi calităţii producţiei. Procesul 
tehnologic este unul inovativ, prin extracţia de KELP la
temperaturi scăzute, pentru a păstra caracteristicile 
naturale.

Alga de mare Eklonia maxima conţine o cantitate mare de 
fitohormoni naturali, betaină, manitol, acid alginic, citokinine, 
gibereline dar şi alte substanţe active, care împreună au un 
puternic efect de biostimulare, pentru următoarele procese 
importante în timpul vegetaţiei: creşterea vegetativă, 
înflorirea, formarea şi creşterea fructelor.

Datorită compoziţiei, Ecklomar furnizează plantelor 
principalele elemente de care acestea au
nevoie pentru a avea cel mai bun răspuns la culturile la care 
se aplică, cantitativ, calitativ și nutriţional. Însă protejează și 
cultura de factorii de stres și crește rezistenţa la perioadele 
lungi de caniculă și la secetă.

Are o concentraţie mare în auxine, de 25 ppm, ceea ce oferă 
o foarte bună dezvoltare pentru sistemul radicular.

Ecklomar se aplică prin tratamente foliare în perioada de 
vegetaţie, la culturile de legume, pomi fructiferi, cartof, 
porumb, rapiţă, floarea-soarelui, viţă de vie, grâu, orz, triticale, 
sorg, arbuști fructiferi, soia și sfeclă de zahăr.

Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la 
temperaturi ridicate mai mari de 25 de grade celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi 
restul de apă. 
După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Citiţi întotdeauna etichetele produsului și urmaţi în 
permanenţă instrucţiunile producătorului. 
Când combinaţi cu alte produse, întotdeauna adăugaţi 
acest produs ultimul, dar faceţi și un test de compatibilitate.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Extract de alge Ecklonia maxima 92%.
Acid alginic 0.61%
Bor (B): 0.43%.
Cupru chelatat (Cu): 0.16%.
Fier chelatat (Fe): 0.59%.
Mangan chelatat (Mn): 0.65%.
Molibden chelatat (Mo): 0.03%.
Zinc chelatat (Zn): 0.32%.
Densitate: 1.014 g/cc.
pH: 6.6.

La toate culturile, doza la care se utilizează este de 1-2 l/ha/aplicare.

La culturile de legume tratamentele se efectuează în perioada de 
creştere activă, începând cu faza de 4 frunze şi se repetă apoi, înaintea 
înfloririi şi la începutul formării fructelor.

La pomii fructiferi, primul tratament se efectuează la începutul înfloririi, 
următorul la începutul formării fructelor şi ultimul în perioada de creştere 
a fructelor.

La cerealele păioase și rapiţă tratamentul se poate aplica la 
desprimăvărare sau în perioada preflorală.

La culturile de floarea-soarelui și porumb momentul optim este în 
stadiul de 6-8 frunze.
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Mod de utilizare

Ecklomar este un biostimulator inovator rezultat din 
sinergia dintre extractul de alge de mare din KELP (Eklonia 
maxima) în concentraţie de 92% şi microelemente, în 
scopul creşterii cantităţii şi calităţii producţiei. Procesul 
tehnologic este unul inovativ, prin extracţia de KELP la
temperaturi scăzute, pentru a păstra caracteristicile 
naturale.

Alga de mare Eklonia maxima conţine o cantitate mare de 
fitohormoni naturali, betaină, manitol, acid alginic, citokinine, 
gibereline dar şi alte substanţe active, care împreună au un 
puternic efect de biostimulare, pentru următoarele procese 
importante în timpul vegetaţiei: creşterea vegetativă, 
înflorirea, formarea şi creşterea fructelor.

Datorită compoziţiei, Ecklomar furnizează plantelor 
principalele elemente de care acestea au
nevoie pentru a avea cel mai bun răspuns la culturile la care 
se aplică, cantitativ, calitativ și nutriţional. Însă protejează și 
cultura de factorii de stres și crește rezistenţa la perioadele 
lungi de caniculă și la secetă.

Are o concentraţie mare în auxine, de 25 ppm, ceea ce oferă 
o foarte bună dezvoltare pentru sistemul radicular.

Ecklomar se aplică prin tratamente foliare în perioada de 
vegetaţie, la culturile de legume, pomi fructiferi, cartof, 
porumb, rapiţă, floarea-soarelui, viţă de vie, grâu, orz, triticale, 
sorg, arbuști fructiferi, soia și sfeclă de zahăr.

Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la 
temperaturi ridicate mai mari de 25 de grade celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi 
restul de apă. 
După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Citiţi întotdeauna etichetele produsului și urmaţi în 
permanenţă instrucţiunile producătorului. 
Când combinaţi cu alte produse, întotdeauna adăugaţi 
acest produs ultimul, dar faceţi și un test de compatibilitate.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Extract de alge Ecklonia maxima 92%.
Acid alginic 0.61%
Bor (B): 0.43%.
Cupru chelatat (Cu): 0.16%.
Fier chelatat (Fe): 0.59%.
Mangan chelatat (Mn): 0.65%.
Molibden chelatat (Mo): 0.03%.
Zinc chelatat (Zn): 0.32%.
Densitate: 1.014 g/cc.
pH: 6.6.

La toate culturile, doza la care se utilizează este de 1-2 l/ha/aplicare.

La culturile de legume tratamentele se efectuează în perioada de 
creştere activă, începând cu faza de 4 frunze şi se repetă apoi, înaintea 
înfloririi şi la începutul formării fructelor.

La pomii fructiferi, primul tratament se efectuează la începutul înfloririi, 
următorul la începutul formării fructelor şi ultimul în perioada de creştere 
a fructelor.

La cerealele păioase și rapiţă tratamentul se poate aplica la 
desprimăvărare sau în perioada preflorală.

La culturile de floarea-soarelui și porumb momentul optim este în 
stadiul de 6-8 frunze.
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Biostim este un biostimulator organic de ultimă generaţie, 
produs pe baza de polifenoli, fiind cel mai concentrat din 
gamă. Conţine tehnologia brevetată la nivel european, EPT, 
fiind net superior altor biostimulatori, pentru că polifenolii 
sunt compuși complecși. Ei sunt rezultaţi după legăturile
chimice din plantă, în care sunt utilizaţi aminoacizi, 
fitohormoni și diverși acizi. Este și un activator vascular.

Polifenolii sunt compuși antioxidanţi care împiedică formarea 
radicalilor liberi și procesul de îmbătrânire, stimulează 
regenerarea ţesuturilor, îmbunătăţesc hidratarea și circulaţia în 
ţesuturi, au un puternic efect antimicrobian și antifungic, cresc 
considerabil absorbţia elementelor nutritive, stimulează 
capacitatea de înmugurire, înflorire și fructificare și oferă 
toleranţă la secetă și caniculă.

Biostim crește absorbţia azotului cu peste 22%, a fosforului cu 
peste 14%, a potasiului cu peste 19%, a calciului cu peste 18%, 
a magneziului cu peste 10% și a fierului cu peste 25%.

Ei se regasesc doar in plante, în special în fructe și legume și 
sunt compuși din flavonoide (60%), acidul fenolic (30%), 
amidele polifenolice, resveratrolul, acidul elagic și alţii (10%). 
Acestea sunt elementele esenţiale pentru metabolimsul 
secundar. Există peste 8.000 de tipuri de polifenoli.

Biostim determină echilibrul și funcţionarea corectă a xilemului 
și floemului, sporind astfel capacitatea de producţie a sevei 
brute, întărind sistemul autoimun prin sinteza de fitoalexine și 
capacitatea productivă. Caracteristicile sale biochimice permit 
funcţionarea echilibrată a proceselor de absorbţie a 
nutrienţilor, transformarea și distribuirea acestora în ţesuturile 
plantelor. Consecinţa directă este capacitatea fotosintetică 
mai mare a plantei pe lângă un echilibru fiziologic corect care 
permite optimizarea consumului de energie în procesele 
fundamentale de funcţionare a plantei, crescând în mod vizibil 
capacitatea de înmugurire, înflorire și, mai presus de toate, 
calitatea și cantitatea.

Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la 
temperaturi ridicate mai mari de 25 de grade celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi restul 
de apă. După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Biostim este compatibil cu majoritatea pesticidelor și fertilizanţilor 
foliari. Luaţi însă în considerare faptul că el crește considerabil 
absorbţia tratamentelor efectuate.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
EPT complex polifenoli: 80%, Vitamine: 2.2%.
Citokinine și aminoacizi esenţiali: P2O5: 4.1%, K2O: 6%, Carbon 
organic: 4.4%, Acid salicilic: 0.5% Densitate: 1.05-1.15 g/cc.
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BIOSTIM

Mod de utilizare
Biostim poate fi aplicat la orice cultură, în orice moment al 
ciclului de vegetaţie (vegetativ, pre-înflorit, fructificare și finisare), 
fiind purtătorul de eficienţă biotehnologică ridicată pentru a 
promova absorbţia în toate tratamentele efectuate.

Se poate aplica foliar sau prin fertigare.

      Prin aplicare foliară: Culturi de câmp (grâu, rapiţă, porumb, 
floarea-soarelui, orz): 0.5 – 0.8 l/ha/ tratament. Maxim
două tratamente.

      Legume, pomi fructiferi, viţa de vie, sfeclă: 1l/ha/tratament. 
Maxim 2.5 l/ciclul de vegetaţie. Excepţie fac plantele tinere 
unde doza maximă este de 0.5 l/ha/tratament.

      Prin fertigare legume: Între 1 – 1.5 l/aplicare. Maxim 4 l/ciclul 
de vegetaţie.
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Actiflower este un biostimulator organic de ultimă generaţie, 
produs pe bază de polifenoli, puternic energetic și special 
conceput pentru a crește rata de polenizare și de fertilitate a 
florilor, dar și pentru creșterea rezistenţei inflorescenţelor la 
condiţiile climatice dificile, eliminând sterilitatea.

Integrează și un complex de bor-molibden special formulat, 
care crește capacitatea plantei de a genera inflorescenţe și 
de a îmbunătăţi rata de polenizare. La nivel general 
acţionează prin semnalizarea la nivel fiziolologic a schimbării 
stării fenologice, pentru a genera muguri florali, dar și pentru 
ca viitoarele flori să fie mai rezistente la condiţiile 
meteorologice nefavorabile (lipsa sau exces de umiditate, 
temperaturi extreme), crescând astfel procentul de flori fertile, 
evitând sterilitatea.

Actiflower acţionează și ca un perturbator vegetativ pentru a 
promova vascularizarea și direcţionează sucurile celulare 
către fructe, determinând o creștere mai mare.

Conţine tehnologia brevetată la nivel european, EPT, fiind net 
superior altor biostimulatori, pentru că polifenolii sunt compuși 
complecși. Ei sunt rezultaţi dupa legăturile chimice din plantă, 
în care sunt utilizaţi aminoacizi, fitohormoni și diverși acizi.

POLIFENOLII sunt compuși antioxidanţi care împedică 
formarea radicalilor liberi și procesul de îmbătrânire, 
stimulează regenerarea ţesuturilor, îmbunăţătesc hidratarea și 
circulaţia în ţesuturi, au un puternic efect antimocrobian și 
antifungic, cresc considerabil absorbţia elementelor nutritive, 
stimulează capacitatea de înmugurire, înflorire și fructificare și 
oferă toleranţă la secetă și caniculă.

Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la 
temperaturi ridicate mai mari de 25 de grade celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi restul 
de apă. După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Este compatibil cu majoritatea pesticidelor și fertilizanţilor foliari, 
însă trebuie evitate mixurile cu substanţe care precipită în amestec 
cu borul și molibdenul.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
EPT complex polifenoli: 20%, Vitamine: 2.5%, Citokinine și 
aminoacizi esenţiali, Potasiu (K2O): 5.2%, Acid salicilic: 0.5%, Bor 
(B): 1.5%, Molibden (Mo): 3%, Fier (Fe): 0.2%, Mangan (Mn): 0.1%, 
Zin (Zn): 0.05%, Ph: 4.8-5.8, Densitate: 1.15-1.2 g/cc.
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ACTIFLOWER 

Mod de utilizare
În perioadele pre-florale sau în timpul înfloritului, dar la legume 
si fructe poate fi aplicat și după fructificare, pentru creșterea 
fructelor și a legumelor.

Prin aplicare foliară:

      Rapiţă, porumb, floarea-soarelui: 0.7-1.2 l/ha.

Legume, pomi fructiferi, viţa de vie, arbuști fructiferi: 
1-1.5 l/ha.

La legume si fructe, pentru aplicare după fructificare: 
1.5-2.5 l/ha.

Prin fertigare: 2-3 l/ha.
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N- 140 este un biostimulator organic pentru aplicare foliară 
sau prin fertigare, cu un conţinut ridicat în azot organic 14% 
și aminoacizi liberi 40%, de origine vegetală, obţinuţi prin 
hidroliză enzimatică.

Azotul organic are o rată de absorbţie maximală, net 
superioară azotului obţinut prin sinteză, fiind disponibil imediat 
la nivel celular pentru creșteri vegetative intense și spor de 
producţie. Astfel, N 140 este un produs potrivit pentru 
aplicarea în momentele critice de dezvoltare intensă.

N 140 este obţinut din materii prime conforme R.CE 834/2007, 
R. CE 889/2008 care sunt incluse conform Anexei I din RCE 
889/2008 în definiţiile „amestecurilor de materiale vegetale 
compostate sau fermentate” (vegetale). În timpul fabricării sale 
nu se generează niciun tip de sinteză chimică.

Procesul de producţie garantează absenţa în compoziţia sa a 
reziduurilor de pesticide, amoniac cuaternar, fosfonaţi, 
percloraţi sau microorganisme patogene.

Se recomandă a fi utilizat în orice situaţie de stres la care sunt 
supuse culturile în timpul perioadei de vegetaţie: îngheţ, 
secetă, grindină, exces de umiditate, transplantare, 
fitotoxicitate cauzată de erbicide sau fungicide, pentru a ajuta 
plantele să se refacă rapid.

Este un produs bogat în acid glutamic, precursorul sintezei de 
aminoacizi noi, ceea ce stimulează fiziologia plantelor. 
Aminoacizii liberi sunt disponibili imediat, ceea ce conduce la 
direcţionarea energiei către dezvoltarea plantei și stabilirea 
unor producţii performante, planta economisind energia 
necesară pentru sinteza acestor aminoacizi.

Conţinutul mare în aminoacizi dar și spectrul bogat de 
aminoacizi incluși (Ala, Arg, Asp, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, 
Phe, Pro, Ser, Thr, Tyr, Val), cu o rată de absorbţie mare, 
salvează culturile întârziate, aflate sub factori de stres sau sub 
influenţa unor compuși chimici toxici.

Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la 
temperaturi ridicate mai mari de 25 de grade celsius.
Evitaţi aplicarea N 140 în perioadele de înflorit pentru că poate 
provoca sterilitate.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi restul 
de apă. După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Produsul nu se amestecă cu pesticide care au reacţie puternic 
alcalină. Nu se amestecă cu produse pe bază de sulf și cupru sau 
derivaţi, nici cu adjuvanţi pe baza de uleiuri.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Azot organic (N): 14%, Aminoacizi liberi: 40%, 
Materie organică: 40%, Ph: 3.5-4.5
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N-140

Mod de utilizare
Aplicare foliară:

      Culturi de toamnă (grâu, orz, rapiţă): 1.2-2 Kg/ha, la 
desprimăvărare, se pot efectua 1-2 tratamente foliare.

      Culturi de primăvară (porumb, floarea-soarelui, soia): 
1.2-1.5 Kg/ha, dupa rasarire, sau în faza de 4-6 frunze.

      La culturile de legume, pomi fructiferi, viţă de vie, pepeni 
verzi: 1.5-2.5 Kg/ha. Se pot efectua între 2 şi 3 tratamente la 
interval de 2 săptămâni.

      Pentru fertigare se aplica o doză de 2- 4 Kg/ha, minim 2 
tratamente. Tratamentele se pot efectua începând cu 
transplantarea, apoi înaintea înfloririi, la începutul formării 
fructelor şi în perioada de creştere.
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Poliplus este un biostimulator organic de ultimă generaţie, 
produs pe bază de polifenoli și acid folic, destinat 
îmbunătăţirii ratei de polenizare, atunci când se constată 
sterilitatea florilor sau probleme legate de fixarea fructelor.

Crește rata de fructificare și implicit aduce o producţie 
superioară, însă corectează și modul de formare al fructelor, 
aducând astfel și o calitate superioară.

Poliplus este recomandat tuturor culturilor unde se constată 
avortarea florilor, fertilizare redusă sau fixare anormală a 
fructelor. Momentul optim de aplicare este după formarea 
bobocului floral, sau aplicat în tratamentele pre-florale. În 
culturile cu mai multe înfloriri în ciclul de vegetaţie se
recomandă mai multe aplicări, cu timp de pauză de 7 zile. 

Este indicat mai ales în acele momente în care apar 
dezechilibre fiziologice, schimbări bruște de temperatură sau 
temperaturi extreme, zile scurte cu lumină slabă sau perioade 
de umiditate excesivă.

Conţine tehnologia brevetată la nivel european, EPT, fiind net 
superior altor biostimulatori, pentru că polifenolii sunt compuși 
complecși. Ei sunt rezultaţi după legăturile chimice din plantă, 
în care sunt utilizaţi aminoacizi, fitohormoni și diverși acizi.

POLIFENOLII sunt compuși antioxidanţi care împiedică 
formarea radicalilor liberi și procesul de îmbătrânire, 
stimulează regenerarea ţesuturilor, îmbunătăţesc hidratarea și 
circulaţia în ţesuturi, au un puternic efect antimicrobian și 
antifungic, cresc considerabil absorbţia elementelor nutritive, 
stimulează capacitatea de înmugurire, înflorire și fructificare și 
oferă toleranţă la secetă și caniculă.

Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la 
temperaturi ridicate mai mari de 25 de grade celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi restul 
de apă. După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Este compatibil cu majoritatea pesticidelor și fertilizanţilor foliari, 
însă se recomandă realizarea unui test de compatibilitate, atunci 
când soluţia are în compoziţie mai multe produse.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
EPT complex polifenoli : 5%, Acid folic: 0.5%, Potasiu (K2O): 6%
Ph: 11 -12, Densitate: 1 - 1.1 g/cc.
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POLIPLUS

Mod de utilizare
Poliplus este recomandat tuturor culturilor, în faza de 
boboc floral, pre-floral sau după formarea fructelor, în doză 
generală de 1 l/ha/aplicare, cu maxim 3 aplicări.

El poate fi aplicat la culturile de rapiţă, floarea-soarelui, 
legume, pomi fructiferi și viţă de vie.
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Mod de utilizare

Ecklomar este un biostimulator inovator rezultat din 
sinergia dintre extractul de alge de mare din KELP (Eklonia 
maxima) în concentraţie de 92% şi microelemente, în 
scopul creşterii cantităţii şi calităţii producţiei. Procesul 
tehnologic este unul inovativ, prin extracţia de KELP la
temperaturi scăzute, pentru a păstra caracteristicile 
naturale.

Alga de mare Eklonia maxima conţine o cantitate mare de 
fitohormoni naturali, betaină, manitol, acid alginic, citokinine, 
gibereline dar şi alte substanţe active, care împreună au un 
puternic efect de biostimulare, pentru următoarele procese 
importante în timpul vegetaţiei: creşterea vegetativă, 
înflorirea, formarea şi creşterea fructelor.

Datorită compoziţiei, Ecklomar furnizează plantelor 
principalele elemente de care acestea au
nevoie pentru a avea cel mai bun răspuns la culturile la care 
se aplică, cantitativ, calitativ și nutriţional. Însă protejează și 
cultura de factorii de stres și crește rezistenţa la perioadele 
lungi de caniculă și la secetă.

Are o concentraţie mare în auxine, de 25 ppm, ceea ce oferă 
o foarte bună dezvoltare pentru sistemul radicular.

Ecklomar se aplică prin tratamente foliare în perioada de 
vegetaţie, la culturile de legume, pomi fructiferi, cartof, 
porumb, rapiţă, floarea-soarelui, viţă de vie, grâu, orz, triticale, 
sorg, arbuști fructiferi, soia și sfeclă de zahăr.

Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la 
temperaturi ridicate mai mari de 25 de grade celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi 
restul de apă. 
După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Citiţi întotdeauna etichetele produsului și urmaţi în 
permanenţă instrucţiunile producătorului. 
Când combinaţi cu alte produse, întotdeauna adăugaţi 
acest produs ultimul, dar faceţi și un test de compatibilitate.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Extract de alge Ecklonia maxima 92%.
Acid alginic 0.61%
Bor (B): 0.43%.
Cupru chelatat (Cu): 0.16%.
Fier chelatat (Fe): 0.59%.
Mangan chelatat (Mn): 0.65%.
Molibden chelatat (Mo): 0.03%.
Zinc chelatat (Zn): 0.32%.
Densitate: 1.014 g/cc.
pH: 6.6.

La toate culturile, doza la care se utilizează este de 1-2 l/ha/aplicare.

La culturile de legume tratamentele se efectuează în perioada de 
creştere activă, începând cu faza de 4 frunze şi se repetă apoi, înaintea 
înfloririi şi la începutul formării fructelor.

La pomii fructiferi, primul tratament se efectuează la începutul înfloririi, 
următorul la începutul formării fructelor şi ultimul în perioada de creştere 
a fructelor.

La cerealele păioase și rapiţă tratamentul se poate aplica la 
desprimăvărare sau în perioada preflorală.

La culturile de floarea-soarelui și porumb momentul optim este în 
stadiul de 6-8 frunze.
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Mod de utilizare

Ecklomar este un biostimulator inovator rezultat din 
sinergia dintre extractul de alge de mare din KELP (Eklonia 
maxima) în concentraţie de 92% şi microelemente, în 
scopul creşterii cantităţii şi calităţii producţiei. Procesul 
tehnologic este unul inovativ, prin extracţia de KELP la
temperaturi scăzute, pentru a păstra caracteristicile 
naturale.

Alga de mare Eklonia maxima conţine o cantitate mare de 
fitohormoni naturali, betaină, manitol, acid alginic, citokinine, 
gibereline dar şi alte substanţe active, care împreună au un 
puternic efect de biostimulare, pentru următoarele procese 
importante în timpul vegetaţiei: creşterea vegetativă, 
înflorirea, formarea şi creşterea fructelor.

Datorită compoziţiei, Ecklomar furnizează plantelor 
principalele elemente de care acestea au
nevoie pentru a avea cel mai bun răspuns la culturile la care 
se aplică, cantitativ, calitativ și nutriţional. Însă protejează și 
cultura de factorii de stres și crește rezistenţa la perioadele 
lungi de caniculă și la secetă.

Are o concentraţie mare în auxine, de 25 ppm, ceea ce oferă 
o foarte bună dezvoltare pentru sistemul radicular.

Ecklomar se aplică prin tratamente foliare în perioada de 
vegetaţie, la culturile de legume, pomi fructiferi, cartof, 
porumb, rapiţă, floarea-soarelui, viţă de vie, grâu, orz, triticale, 
sorg, arbuști fructiferi, soia și sfeclă de zahăr.

Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la 
temperaturi ridicate mai mari de 25 de grade celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi 
restul de apă. 
După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Citiţi întotdeauna etichetele produsului și urmaţi în 
permanenţă instrucţiunile producătorului. 
Când combinaţi cu alte produse, întotdeauna adăugaţi 
acest produs ultimul, dar faceţi și un test de compatibilitate.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
Extract de alge Ecklonia maxima 92%.
Acid alginic 0.61%
Bor (B): 0.43%.
Cupru chelatat (Cu): 0.16%.
Fier chelatat (Fe): 0.59%.
Mangan chelatat (Mn): 0.65%.
Molibden chelatat (Mo): 0.03%.
Zinc chelatat (Zn): 0.32%.
Densitate: 1.014 g/cc.
pH: 6.6.

La toate culturile, doza la care se utilizează este de 1-2 l/ha/aplicare.

La culturile de legume tratamentele se efectuează în perioada de 
creştere activă, începând cu faza de 4 frunze şi se repetă apoi, înaintea 
înfloririi şi la începutul formării fructelor.

La pomii fructiferi, primul tratament se efectuează la începutul înfloririi, 
următorul la începutul formării fructelor şi ultimul în perioada de creştere 
a fructelor.

La cerealele păioase și rapiţă tratamentul se poate aplica la 
desprimăvărare sau în perioada preflorală.

La culturile de floarea-soarelui și porumb momentul optim este în 
stadiul de 6-8 frunze.
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Revive este un biostimulant fiziologic extrem de energic, care 
integrează tehnologia EPT cu polifenoli, având o capacitate 
vasculară și antioxidantă ridicată. În plus, are un conţinut 
ridicat de aminoacizi liberi, cu o bioactivitate ridicată. 

Combinaţia în formularea acestor două componente permite o 
capacitate mare de absorbţie stomatică și radiculară, care 
permite realizarea unei accelerări mari a metabolismului plantei 
la nivel primar și secundar, sporind echilibrul general al acesteia 
la nivel fiziologic, dar și eficienţa prin:

- Reducerea nivelului de stres în timpul ciclului vegetativ.

- Creșterea eficienţei la nivel metabolic.

- Activarea mecanismelor de autoapărare.

- Prevenirea dezechilibrelor nutriţionale.

- Creșterea drastică a vascularizaţiei și a capacităţii fotosintetice.

- Îmbunătăţirea procesului de formare a fructelor și finisajul 
acestora (caracteristicile organoleptice, uniformitatea mărimii, 
conservarea și colorarea post-recoltare).

Revive este recomandat pe tot parcursul ciclului vegetativ și pe 
orice cultură, în special în tratamentele foliare și în momentele 
critice de mare activitate vegetativă, sau când este necesară
scăderea nivelului de stres productiv, pentru a garanta 
funcţionarea corectă a sistemului fiziologic al plantei, garantând 
absorbţia și efectul maxim al tratamentelor efectuate.

POLIFENOLII sunt compuși antioxidanţi care împiedică formarea 
radicalilor liberi și procesul de îmbătrânire, stimulează 
regenerarea ţesuturilor, îmbunătăţesc hidratarea și circulaţia în 
ţesuturi, au un puternic efect antimicrobian și antifungic, cresc 
considerabil absorbţia elementelor nutritive, stimulează 
capacitatea de înmugurire, înflorire și fructificare și oferă 
toleranţă la secetă și caniculă.

Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la 
temperaturi ridicate mai mari de 25 de grade celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi restul 
de apă. După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Este compatibil cu majoritatea pesticidelor și fertilizanţilor foliari, 
însă se recomandă realizarea unui test de compatibilitate, atunci 
când soluţia are în compoziţie mai multe produse.

Recomandări de aplicare

Compatibilitate

Compoziţie
EPT complex polifenoli: 3.1 ppm polifenoli + acid hidrobenzoic 14.1 
ppm, Aminoacizi liberi: 14%, Carbon organic: 15%
Azot organic: 7%, Vitamine, auxine și citokinine, Ph: 5-6, 
Densitate: 1.15-1.2 g/cc.
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REVIVE

Mod de utilizare
Cereale păioase, porumb: 1.5-2.5 l/ha. T2 sau T3.

Pomi fructiferi: 1.5-2.5 l/ha. Pre-floral sau post-floral. 
Maxim 3 aplicări.

Legume: 1.5-2.5 l/ha. În perioadele de creștere vegetativă. 
Maxim 3 aplicări.

Viţă de vie: 3-3 l/ha. În perioadele de creștere vegetativă. 
Maxim 3 aplicări.

Poate fi aplicat și prin fertigare, maxim 10 l/ha.
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ECOBOR

Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau 
la temperaturi ridicate. Dacă este posibil, aplicaţi 
seara sau dimineaţa devreme, mai ales dacă 
temperaturile depășesc 25 grade Celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din 
cantitatea necesară de apă și începeţi să agitaţi. 
Agitaţi bine recipientul și adăugaţi cantitatea 
necesara din produs, apoi adăugaţi restul de apă. 
După pulverizare, curăţaţi și clătiţii echipamentul.

A nu se amesteca cu produse pe bază de fosfaţi sau 
sulfiţi. Citiţi întotdeauna etichetele produsului și urmaţi 
în permanenţă instrucţiunile producătorului. 
Când combinaţi cu alte produse, întotdeauna 
adăugaţi acest produs ultimul dar faceţi și un test de 
compatibilitate. Dacă există vreo îndoială, consultaţi 
producătorul sau distribuitorul.

Recomandări de aplicare

Compoziţie

Compatibilitate

Bor (B): 150 g/l, 11%.

Mod de utilizare

Ecobor este un fertilizant foliar certificat ECO, formulat ca şi 
concentrat lichid de bor, cu un conţinut de 150 gr/l. Borul 
joacă un rol important pentru asigurarea unei creşteri 
normale a plantelor de cultură şi pentru îmbunătăţirea unor 
indici de calitate ai recoltei (conţinutul în ulei la plantele 
oleaginoase, conţinutul în zahăr la sfeclă).

Borul mărește fertilitatea florilor pentru că stimulează 
producerea de polen şi îmbunătăţește viabilitatea acestuia.
 
Deficienţa în bor se manifestă prin: moartea vârfurilor de 
creştere, care rămân pitice, apariţia crăpăturilor sau 
brunificarea ţesuturilor în sistemul radicular sau la nivelul 
tulpinilor.

Se aplică foliar.

        Rapiţă: 3 l/ha. Primul tratament se aplică în faza de patru 
frunze și al doilea tratament la desprimăvărare.

        Floarea-soarelui: 3 l/ha, în faza de 6-8 frunze.

        Căpșuni: 2.5 l/ha, 2 tratamente la interval de 15 zile.

        Rădăcinoase: 2.5 l/ha, când plantele au 10 cm înălţime.

        Fasole, mazăre, varză, salată: 2.5 l/ha, 2-3 aplicări, la 
interval de 15 zile.

        Sfeclă de zahăr: 3 l/ha, primul tratament înainte ca 
plantele să acopere spaţiul dintre rânduri. Maxim doua-trei 
tratamente la interval de 14 zile.

        Pomi fructiferi: 2.5 l/ha, cu repetare la 15-20 de zile.
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Volumul de soluţie este de 200 l/ha la culturi de câmp , 
400 l/ha la cartof, 600-800 l/ha la legume, 1000 l/ha la pomi 
fructiferi şi viţa de vie. Evitaţi pulverizarea la lumina 
puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate mai mari de 
25 de grade celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi 
restul de apă. 
După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.
A se păstra departe de îngheţ în ambalajul original, ferit de 
lumina directă a soarelui

Citiţi întotdeauna etichetele produsului și urmaţi în 
permanenţă instrucţiunile producătorului. 
Amestecul cu alte produse este făcută cu riscul 
utilizatorului final și întotdeauna adăugaţi acest produs 
ultimul. Dacă exista vreo îndoială, consultaţi producătorul 
sau distribuitorul.

Recomandări de aplicare

Compoziţie

Compatibilitate

Extracte de alge de origine naturală, ASCOPHYLLUM 
NODOSUM.
Magneziu (MgO): 50 g/l,Sulf (SO3): 110 g/l,Bor (B): 27 g/l
Mangan (Mn): 10 g/l.

Mod de utilizare

Alcygol B2M este un fertilizant foliar produs dintr-o algă 
brună originară din Bretania franceză peninsulară (nordul 
oceanului Atlantic), care produce molecule capabile să 
crească rezistenţa la stres, atât la nivel de plantă cât și la 
nivel celular.

Alcygol B2M:

- Stimulează dezvoltarea rapidă.

- Crește calitatea nutriţională.

- Îmbunătăţește dezvoltarea sistemului radicular.

- Stimulează înflorirea timpurie.

- Are ca efect maturarea și dezvoltarea uniformă a fructelor.

- Menţine integritatea membranelor celulare.

- Crește concentraţia de antioxidanţi.

- Crește nivelul de asimilare al azotului și concentraţia de 
proteină.

Alcygol B2M este o formulare originală, care combină 
vitalitatea marină cu borul, magneziul și manganul. Extractele 
naturale de alge marine îmbunătăţesc asimilarea 
ingredientelor active prin absorbţie foliară. Crește 
capacitatea de umectare și lipire a compușilor, pentru a 
asigura un timp de absorbţie mai bun și pierderi reduse din 
cauza spălării. Cristalizarea este de asemenea evitată,
pentru că reduce evaporarea apei, rezultând o rată de 
absorbţie de 80-90%.

Viţă de vie: 3l/ha. Înainte și după înflorire.

Pomi fructiferi: 3l/ha. Înainte și după înflorire și la 
formarea fructelor.

Legume: 3-4l/ha. 1-2 aplicări. După transplantare / răsărire, 
după formarea fructelor.

Cereale păioase: 2 l/ha. Primăvara devreme sau în 
faza de burduf.

Floarea soarelui și rapiţă: 2-4 l/ha, prefloral.

Rapiţă: 2.5 l/ha. La începutul alungirii tulpinii.
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Dacă se aplică foliar Glaucus nu se amestecă, el se aplică 
singur. Nu se utilizează în cazul în care cultura este afectată 
de secetă puternică, inundaţie, șoc termic. Se evită 
utilizarea la temperaturi de peste 25 de grade celsius. 
A nu se aplica foliar în timpul perioadelor de înflorit.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi 
restul de apă. 
Dupa pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Glaucus nu se folosește în amestec cu produse puternic 
alcaline, cu alte produse pe bază de cupru sau în amestec 
cu produse pe bază de aminoacizi. Nu se amestecă cu 
produse pe bază de calciu, azot, sulf sau fosfor.
Citiţi întotdeauna eticheta produsului și urmaţi în 
permanenţă instrucţiunile producătorului.

Recomandări de aplicare

Compoziţie

Compatibilitate

Cupru solubil (Cu): 7.15%
Cupru cu acid gluconic: 7.15%,
pH: 2.9

Mod de utilizare

Glaucus este o formulă inovatoare, concepută ca și 
corector de cupru, cu capacitate de vindecare atât pentru 
utilizarea foliară cât și pentru utilizarea radiculară. Prin cele 
două substanţe active (acidul gluconic și cuprul solubil), 
reduce turgescenţa în frunze, are efect asupra nodulării
legumelor și favorizează formarea seminţelor. Este utilizat 
ca supliment pe bază de cupru în planul de fertilizare, 
stimulând în paralel procesele metabolice. Poate fi aplicat 
într-o gamă largă de culturi.

Cuprul este necesar în multe procese biochimice, formând 
diferite enzime care au un impact favorabil asupra: 
fotosintezei, metabolismului, carbohidraţilor și azotului. 

Cuprul reglează transportul electo-fotosintetic și reduce 
toxicitatea molibdenului. Participă la formarea proteinei și
a vitaminei A, este cofactorul diferitelor enzime din nutriţia 
vegetală.

Glaucus a fost formulat în cadrul anumitor parametri pentru 
utilizare în condiţii de siguranţă la dozele indicate, deși, atât 
pentru aplicarea foliară, cât și radiculară, suplimentele totale 
de cupru acumulate trebuie să fie luate în considerare, astfel 
încât limitele de toxicitate să nu fie depășite.

Glaucus se utilizează la culturile de grâu, pomi fructiferi, 
legume, viţă de vie, în următoarele doze:

         Prin aplicare foliară: 1.5-2.5 l/ha, maxim două tratamente, 
cu pauză de minim 15 zile între ele.

         Prin fertigare (doar la legume): 2-2.5 l/ha, maxim două 
tratamente, cu pauză de 15 zile între ele.
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Volumul de soluţie este de 200 l/ha la culturi de câmp , 
400 l/ha la cartof, 600-800 l/ha la legume, 1000 l/ha la pomi 
fructiferi şi viţa de vie. Evitaţi pulverizarea la lumina 
puternică a soarelui, sau la temperaturi ridicate mai mari de 
25 de grade celsius.
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi 
restul de apă. 
După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.
A se păstra departe de îngheţ în ambalajul original, ferit de 
lumina directă a soarelui

Citiţi întotdeauna etichetele produsului și urmaţi în 
permanenţă instrucţiunile producătorului. 
Amestecul cu alte produse este făcută cu riscul 
utilizatorului final și întotdeauna adăugaţi acest produs 
ultimul. Dacă exista vreo îndoială, consultaţi producătorul 
sau distribuitorul.

Recomandări de aplicare

Compoziţie

Compatibilitate

Extracte de alge de origine naturală, ASCOPHYLLUM 
NODOSUM.
Magneziu (MgO): 50 g/l,Sulf (SO3): 110 g/l,Bor (B): 27 g/l
Mangan (Mn): 10 g/l.

Mod de utilizare

Alcygol B2M este un fertilizant foliar produs dintr-o algă 
brună originară din Bretania franceză peninsulară (nordul 
oceanului Atlantic), care produce molecule capabile să 
crească rezistenţa la stres, atât la nivel de plantă cât și la 
nivel celular.

Alcygol B2M:

- Stimulează dezvoltarea rapidă.

- Crește calitatea nutriţională.

- Îmbunătăţește dezvoltarea sistemului radicular.

- Stimulează înflorirea timpurie.

- Are ca efect maturarea și dezvoltarea uniformă a fructelor.

- Menţine integritatea membranelor celulare.

- Crește concentraţia de antioxidanţi.

- Crește nivelul de asimilare al azotului și concentraţia de 
proteină.

Alcygol B2M este o formulare originală, care combină 
vitalitatea marină cu borul, magneziul și manganul. Extractele 
naturale de alge marine îmbunătăţesc asimilarea 
ingredientelor active prin absorbţie foliară. Crește 
capacitatea de umectare și lipire a compușilor, pentru a 
asigura un timp de absorbţie mai bun și pierderi reduse din 
cauza spălării. Cristalizarea este de asemenea evitată,
pentru că reduce evaporarea apei, rezultând o rată de 
absorbţie de 80-90%.

Viţă de vie: 3l/ha. Înainte și după înflorire.

Pomi fructiferi: 3l/ha. Înainte și după înflorire și la 
formarea fructelor.

Legume: 3-4l/ha. 1-2 aplicări. După transplantare / răsărire, 
după formarea fructelor.

Cereale păioase: 2 l/ha. Primăvara devreme sau în 
faza de burduf.

Floarea soarelui și rapiţă: 2-4 l/ha, prefloral.

Rapiţă: 2.5 l/ha. La începutul alungirii tulpinii.
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Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui, sau la 
temperaturi ridicate mai mari de 25 de grade celsius. 
Umpleţi rezervorul de pulverizare cu jumătate din cantitatea 
necesară de apă și începeţi să agitaţi bine recipientul. 
Adăugaţi cantitatea necesară din produs, apoi adăugaţi 
restul de apă. 
După pulverizare, curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Citiţi întotdeauna etichetele produsului și urmaţi în 
permanenţă instrucţiunile producătorului. 
Amestecul cu alte produse este făcută cu riscul 
utilizatorului final și întotdeauna adăugaţi acest produs 
ultimul. Dacă exista vreo îndoială, consultaţi producătorul 
sau distribuitorul.

Recomandări de aplicare

Compoziţie

Compatibilitate

Extracte de alge de origine naturală ASCOPHYLLUM 
NODOSUM.
Magneziu (MgO): 50 g/L, Sulf (SO3): 205 g/L, 
Mangan (Mn): 41 g/L, Zinc (Zn): 39 g/LMod de utilizare

Alcygol Z2M este un fertilizant foliar, extract natural de alge 
asociat cu nutrienţi. Prin selecţia unei alge brune din nordul 
Oceanului Atlantic, care are proprietatea de a produce 
molecule ce vor crește rezistenţa la stres, atât la nivelul 
plantei cât și la nivel celular. 

Alcygol Z2M stimulează dezvoltarea, crește calitatea 
nutriţională a recoltei, dezvoltă sistemul radicular, ajută 
înflorirea și polenizarea, generează o mărime uniformă a 
fructelor și crește rezistenţa peretelui celular.

Alcygol Z2M este o formulare originală și unică, care 
combină proprietăţile naturale ale algelor marine cu 
magneziul, manganul, sulful și zincul.

Datorită concentraţiilor de zinc și magneziu Alcygol Z2M 
previne și corectează eficient deficienţele tuturor culturilor.
Sulful este un element cheie pentru creşterea şi dezvoltarea 
plantelor, fiind o componentă de bază a enzimelor şi 
aminoacizilor implicaţi în fotosinteză şi în formarea 
proteinelor, fiind  element de bază în formarea enzimelor și 
proteinelor vegetale.

Porumb: 2.5-4l/ha. Concentraţie maximă 2.5%. 1-2 aplicări, de 
la stadiul de 5-6 frunze.

Soia: 3-4 l/ha. Concentraţie maximă 2.5%. Un tratament în faza 
de 2-4 frunze.

Rapiţă: 3 l/ha. Înainte de începerea procesului de alungire a 
tulpinii.

Floarea-soarelui: 2-3 l/ha prefloral.

Cereale păioase: 2-3 l/ha. Concentraţie maximă 2.5%. 
Primăvara, la începutul împăierii.

Pomi fructiferi (a nu se folosi la CAIS): 3l/ha. Concentraţie 
maximă 2,5%. 1-2 aplicări înainte și după înflorire. O a treia 
aplicare poate fi necesară în faza de dezvoltare susţinută a 
fructelor.

Legume (fasole, ceapă, usturoi, mazăre) cât și alte culturi 
sensibile la deficienţa de Zn și Mn: 5l/ha. Concentraţie 
maximă 2,5%. 1-2 aplicări pe frunzele bine dezvoltate.
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Evitaţi contactul direct cu substanţa. Umpleţi rezervorul de 
pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeţi 
să agitaţi bine recipientul. Adăugaţi cantitatea necesară din produs, 
apoi adăugaţi restul de apă. Evitaţi tratamentul în perioada de 
inflorescenţă a culturii și la temperaturi ridicate.
Cantitatea minimă de soluţie – 200 de litri.

ZM Grow nu este compatibil în amestecuri cu regulatori de 
creștere, produse pe bază de fluroxipir, MCPA, bromoxinil, 
unde poate precipita în amestec.

Recomandări de aplicare Compatibilitate

Compoziţie
Zinc (Zn): 60g/l

Mangan (Mn): 67 g/l
Sulf (S): 75 g/l

Densitate: 1.36
pH: 3.9

ZM
GROW

 

ZM-Grow este un fertilizant foliar unic, cu un conţinut de 
zinc, mangan și sulf. Zincul și manganul sunt extrase și 
purificate din bateriile alcaline reciclate, având o solubilitate 
de 100%.

Este un produs premiat și finanţat la nivel european, sigur de 
utilizat și certificat CE. Spre deosebire de alte produse, care 
au în compoziţie azot, pentru a crește absorbţia nutrienţilor, 
ZM Grow are un randament mai bun, fără a avea în 
compoziţie azot, reducând consumul de energie al plantelor 
necesar pentru a prelua nutrienţii.

Prin tehnologia unică dezvoltată de TraceGrow, acest produs 
poate fi utilizat inclusiv în agricultura organică, îndeplinind 
toate condiţiile europene, atestate de studii independente.

ZM-Grow este un produs recomandat culturilor de grâu, orz 
și porumb, atât pentru tratamentul foliar cât și pentru tratarea 
seminţelor.

Planta își poate prelua toţi nutrienţii necesari prin sistemul 
radicular, însă acest proces poate fi serios afectat dacă 
temperatura solului este scăzută, în caz de băltire sau secetă. 
Dacă solul conţine un procent mare de materie organică, 
valoarea pH-ului migrează către extreme, iar aportul 
substanţelor nutritive poate fi blocat.

Manganul joacă un rol major în fotosinteza şi in sistemele 
enzimatice ale plantelor. Acest element este esenţial în 
procesul de respiraţie, în sinteza proteinelor şi în 
metabolismul azotului, unde funcţionează ca un activator al 
enzimelor. Apariţia deficitului de mangan conduce la
reducerea puternică a procesului de creştere al plantelor, 
chiar dacă azotul, fosforul sau potasiul sunt asigurate la 
nivelul optim. Cele mai sensibile la lipsa acestui element sunt 
cerealele, legumele, rapiţa, rădăcinoasele, speciile pomicole 
seminţoase (măr, păr). Deficitul de mangan apare mai ales pe 
solurile cu valoarea pH-ului mai mare de 6,5 şi se manifestă 
sub forma unor plante clorotice, mici chiar şi la maturitate.

Sulful joacă un rol foarte important în procesul de sinteză al 
substanţelor proteice şi al enzimelor necesare oricărei plante 
de cultură, dar și în sinteza de vitamine.
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Mod de utilizare

Cereale păioase: 2-3 l/ha, de la sfârșitul înfrăţirii până la 
desfășurarea frunzei stindard. Maxim 3 tratamente cu pauză 
de 10 zile între.

Porumb: 2-3 l/ha, de la stadiul de 4 frunze până la 10 
frunze. Maxim 3 tratamente cu pauză de 10 zile între.
Floarea-soarelui: 2-3 l/ha, până la faza de înflorire. 
Maxim două tratamente.

Cartof: 2-3 l/ha, în faza de 3-6 frunze, la începutul 
dezvoltării tuberculilor sau la BBCH 42-43.

Soia: 2-3 l/ha, în timpul dezvoltării primei frunze trifoliate 
sau prefloral.

Sfeclă de zahăr: 2-3 l/ha, în faza de 4-6 frunze sau în faza 
de 8 frunze. Tratament sămânţă 3-4 l/t
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Evitaţi contactul direct cu substanţa. Umpleţi rezervorul de 
pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și începeţi 
să agitaţi bine recipientul. Adăugaţi cantitatea necesară din produs, 
apoi adăugaţi restul de apă. Evitaţi tratamentul în perioada de 
inflorescenţă a culturii și la temperaturi ridicate.
Cantitatea minimă de soluţie – 200 de litri.

ZM Grow nu este compatibil în amestecuri cu regulatori de 
creștere, produse pe bază de fluroxipir, MCPA, bromoxinil, 
unde poate precipita în amestec.

Recomandări de aplicare Compatibilitate

Compoziţie
Zinc (Zn): 60g/l

Mangan (Mn): 67 g/l
Sulf (S): 75 g/l

Densitate: 1.36
pH: 3.9

ZM
GROW

 

ZM-Grow este un fertilizant foliar unic, cu un conţinut de 
zinc, mangan și sulf. Zincul și manganul sunt extrase și 
purificate din bateriile alcaline reciclate, având o solubilitate 
de 100%.

Este un produs premiat și finanţat la nivel european, sigur de 
utilizat și certificat CE. Spre deosebire de alte produse, care 
au în compoziţie azot, pentru a crește absorbţia nutrienţilor, 
ZM Grow are un randament mai bun, fără a avea în 
compoziţie azot, reducând consumul de energie al plantelor 
necesar pentru a prelua nutrienţii.

Prin tehnologia unică dezvoltată de TraceGrow, acest produs 
poate fi utilizat inclusiv în agricultura organică, îndeplinind 
toate condiţiile europene, atestate de studii independente.

ZM-Grow este un produs recomandat culturilor de grâu, orz 
și porumb, atât pentru tratamentul foliar cât și pentru tratarea 
seminţelor.

Planta își poate prelua toţi nutrienţii necesari prin sistemul 
radicular, însă acest proces poate fi serios afectat dacă 
temperatura solului este scăzută, în caz de băltire sau secetă. 
Dacă solul conţine un procent mare de materie organică, 
valoarea pH-ului migrează către extreme, iar aportul 
substanţelor nutritive poate fi blocat.

Manganul joacă un rol major în fotosinteza şi in sistemele 
enzimatice ale plantelor. Acest element este esenţial în 
procesul de respiraţie, în sinteza proteinelor şi în 
metabolismul azotului, unde funcţionează ca un activator al 
enzimelor. Apariţia deficitului de mangan conduce la
reducerea puternică a procesului de creştere al plantelor, 
chiar dacă azotul, fosforul sau potasiul sunt asigurate la 
nivelul optim. Cele mai sensibile la lipsa acestui element sunt 
cerealele, legumele, rapiţa, rădăcinoasele, speciile pomicole 
seminţoase (măr, păr). Deficitul de mangan apare mai ales pe 
solurile cu valoarea pH-ului mai mare de 6,5 şi se manifestă 
sub forma unor plante clorotice, mici chiar şi la maturitate.

Sulful joacă un rol foarte important în procesul de sinteză al 
substanţelor proteice şi al enzimelor necesare oricărei plante 
de cultură, dar și în sinteza de vitamine.
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Mod de utilizare

Cereale păioase: 2-3 l/ha, de la sfârșitul înfrăţirii până la 
desfășurarea frunzei stindard. Maxim 3 tratamente cu pauză 
de 10 zile între.

Porumb: 2-3 l/ha, de la stadiul de 4 frunze până la 10 
frunze. Maxim 3 tratamente cu pauză de 10 zile între.
Floarea-soarelui: 2-3 l/ha, până la faza de înflorire. 
Maxim două tratamente.

Cartof: 2-3 l/ha, în faza de 3-6 frunze, la începutul 
dezvoltării tuberculilor sau la BBCH 42-43.

Soia: 2-3 l/ha, în timpul dezvoltării primei frunze trifoliate 
sau prefloral.

Sfeclă de zahăr: 2-3 l/ha, în faza de 4-6 frunze sau în faza 
de 8 frunze. Tratament sămânţă 3-4 l/t
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Evitaţi pulverizarea la lumina puternică a soarelui sau la 
temperaturi ridicate. Dacă este posibil, aplicaţi seara sau 
dimineaţa devreme, mai ales dacă temperaturile depășesc 
25 grade celsius. Cantitatea minimă de apă: 200 l/ha. 
Pentru pomi fructiferi și viţă de vie se recomandă o
cantitate de soluţie de 800-1000 l. Umpleţi rezervorul de 
pulverizare cu jumătate din cantitatea necesară de apă și 
începeţi să agitaţi bine recipientul. Adăugaţi cantitatea 
necesară din produs, apoi adăugaţi restul de apă.
După pulverizare curăţaţi și clătiţi echipamentul.

Citiţi întotdeauna eticheta produsului și urmaţi în 
permanenţă instrucţiunile producătorului.
Când combinaţi cu alte produse, întotdeauna adăugaţi acest 
produs ultimul, dar faceţi și un test de compatibilitate.

Recomandări de aplicare

Compoziţie

Compatibilitate

Sulf (SO3): 146 g/l, Cupru (Cu): 120 g/l.

Mod de utilizare

FIXA CU corectează deficienţele în cupru la toate culturile, 
prin aplicarea foliară sau la nivelul solului. Garantează un 
nivel ridicat al producţiei, combinând  cuprul și sulful în 
forme lichide puternic concentrate, certificate pentru 
agricultura ecologică.

Lignosulfonaţii din FIXA Cu au o acţiune blândă asupra 
aparatului foliar, fiind un produs lichid sigur și ușor de utilizat.

Prin utilizarea a două tratamente la un interval de 10-14 zile, 
se asigură protecţia împotriva unor boli precum bacterioaza, 
monilioza, mana, arsura bacteriană și rapănul.

Cuprul este necesar în multe procese biochimice, formând 
diferite enzime care au un impact favorabil asupra 
fotosintezei, metabolismului, carbohidraţilor și azotului. 

Cuprul reglează transportul electo-fotosintetic și reduce 
toxicitatea molibdenului. Participă la formarea proteinei 
și a vitaminei A, este cofactorul diferitelor enzime din 
nutriţia vegetală.

Cereale păioase: 2 l/ha, la desprimăvărare sau 1 l/ha după 
al doilea internod.

Pomi fructiferi: 2-3 l/ha primăvara devreme sau toamna, 
după înflorit sau la căderea frunzelor.

Viţă de vie: 2-3 l/ha primăvara devreme, după înflorit sau 
toamna după recoltat.

Legume (tomate, ardei, vinete): de la a patra frunză și până 
la coacere, cu timp de pauză de 7 zile până la recoltare.

Cartof: 2-3 l/ha, de la a patra frunză până la înflorit.
Interval minim între tratamente: 10 zile.

Aplicare la sol: 3-5 l/ha.

Aplicare foliară:
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GAMA TERRA 
PLUS NATURA

După aplicare se curăţă cu grijă granulatorul, pentru 
evitarea corodării elementelor metalice ale acestuia. 
Ambalajele goale se colectează în centrele de 
depozitare specializate.

Recomandări de aplicare

Mod de utilizare

Gama Terra Plus Natura conţine îngrășământ organic 
granulat cu aplicare la sol, certificat pentru agricultura 
ecologică. Produsele din gama TerraPlus® Natura 
eliberează azot treptat datorită unirii azotului cu materia 
organică.

Terra Plus Natura NP conţine azot organic 4%, fosfor P2O5 
4%, potasiu K2O 12%, calciu CaO 6%, sulf SO3 14%, 
aminoacizi, având un conţinut de materie organică de 
50%. Conţinutul ridicat de fosfaţi în combinaţie cu azotul 
promovează un început sănătos de creștere pentru plante.

Terra Plus Natura K conţine azot organic 4%, fosfor P2O5 
18%, calciu CaO 33%, aminoacizi, având un conţinut de 
materie organică de 48%. Conţinutul ridicat de potasiu 
este ideal pentru aplicaţii de toamnă și / sau plante / soluri 
cu deficit de potasiu.

Ambele se prezintă sub formă de granulă maro, cu 
diametru de 1.5 – 2 mm.

Avantajele gamei Natura sunt : 

- împrăștierea uniformă datorită formei granulelor.

- distanţa mai mare de împrăștiere comparativ cu 
îngrășămintele sub formă de peleţi.

- fără risc de blocare a mașinilor de împrăștiat.

- umiditate scăzută a granulelor.

- stabilitate ridicată a materiri organice.

Granulometria foarte fină și regulată, adaptată la 
microgranulator, permite o aplicare precisă și omogenă în 
linia seminţelor.
Selecţia de materiale prime de înaltă clasă și un control 
strict al calităţii asigură o performanţă maximă a produselor.

Cultură mare: 25-50 kg/ha.

Legume: 50-75 kg/ha.
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AMYLIS
Mod de utilizareAmylis este un produs care fixează azotul, crește 

activitatea biologică a solului, fiind aditivul 
microorganismelor vii din sol, prin conţinutul de Bacillus 
amyloliquefaciens. Solul optimizat cu Amylis eliberează 
o cantitate suplimentară de azot echivalentă cu 
20-25 UN/ha.

Amylis reprezintă o combinaţie între două bacterii 
fixatoare de azot pentru sol. Aceste bacterii au proprietăţi 
similare, dar toleranţe diferite la condiţiile pedoclimatice. 

Temperatura lor optimă de dezvoltare este diferită. Scopul 
este acela de a optimiza șansele de implantare și de
dezvoltare prin acoperirea tuturor situaţiilor posibile legate 
de temperatură, pH-ul și tipul de sol. O tehnologie 
inovativă care va activa viaţa solului, va elibera azot, va 
solubiliza și asimila fosforul, va stimula producerea 
fitohormonilor și dezvoltarea sistemului radicular. Amylis 
reduce considerabil și levigarea azotului în sol, către 
straturile inferioare și  pânza freatică.

Astfel, Amylis facilitează fixarea azotului atmosferic pentru 
plantă, dar și prin utilizarea materiei organice din sol, 
întărește sistemul radicular, îmbunătăţește procesul de 
germinaţie și accelerează răsărirea, optimizează 
asimilarea fierului, a borului și a magneziului. Distruge flora 
patogenă sau oportunista din rizosferă, asigurând o 
dezvoltare sănătoasă a sistemului radicular.

Bacteriile fixatoare de azot își găsesc hrana în rezidurile 
de carbon din cultură, furnizând o sursa de energie 
suficientă pentru a fixa moleculele de azot din aer.

Amylis captează 2 surse de azot:

1) Nitraţii de sol – faza de asimilare și mobilizare a azotului.

2) Azotul din aer – fixarea azotului.
Bacteriile Amylis devin o sursă de materie organică 
naturală reutilizabilă (amonificare N>NH3 organic).

Doza: 0.5 l/ha într-un volum de apă de 200 l/ha. Se aplică 
la sol, sau prin irigare/picurare/pulverizare.

40

B
IO

S
T

IM
U

L
A

T
O

R
I

A
Z

O
T

 C
U

E
L

IB
E

R
A

R
E

 L
E

N
T

Ă

Se poate amesteca cu soluţiile pe bază de azot.
Amylis poate fi utilizat împreună cu fertilizanţi foliari, 
insecticide sau fungicide, însă recomandăm realizarea unui 
test de compatibilitate – în acest caz Amylis se aplică la final, 
după diluţia celorlalte produse.
Nu utilizaţi produse care pot conţine clor – acestea distrug 
bacteriile din produs.

Amylis se poate aplica pe resturile vegetale din câmp, dimineaţa sau 
seara, pentru a evita expunerea excesivă la razele UV. 
Executaţi lucrarea solului în următoarele 24 de ore de la aplicare:
arat, discuit sau semănat.
Amylis poate fi aplicat pe stratul vegetal răsărit sau imediat după 
semănat, atât toamna cât și primăvara.
Nu utilizaţi tratamentele cu erbicide la mai puţin de 5 zile înaintea 
aplicării sau după utilizarea tratamentului cu Amylis.

Recomandări de aplicare Compatibilitate

Compoziţie
Suspensie lichidă bacteriană

(în soluţie pură, cu o concentraţie 109 UFC/ml)
Bacillus amyloliquefaciens

(2 tulpini I4995 și I4996 de la Institutul Pasteur) 
Unitatea de formare a coloniei/ml 10⁹  

 Fosfor (P2O5): 0.14%
Potasiu (K2O): 0.13%

Azot (N): 1.7% 
Materie organică: 1.72%.
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FLORACAL

    Floracal nu se amestecă cu alte produse în timpul 
utilizării.

Compoziţe

Compatibilitate

Oxid de calciu (CaO): 56.7%.
Calciu total: 40.5%.
Valoarea neutralizării: 35.
Densitate: 1.62 g/cc.
pH: 7.7. 

Mod de utilizare

Floracal este o formulare avansată, complet solubilă, o 
suspensie concentrată de calciu pentru a acoperi necesarul 
plantei, cu maximă eficienţă. 

Floracal satisface nevoile de calciu ale culturilor pe solurile 
acide sau saline, îmbunătăţind în același timp calităţile 
fizico-chimice ale solului, fiind un produs cu utilizare prin 
fertigare. 

Aceasta este inovaţia produsului: acoperă necesarul 
nutriţional, corectând în același timp și calitatea solului. 

Este un produs indicat pentru plantaţiile de pomi fructiferi, viţă 
de vie, culturi horticole industriale, căpșuni, tomate, arbuști 
fructiferi, varză și conopidă.

Nu conţine cloruri sau azot.

Floracal ar trebui utilizat încă de la începutul perioadei de 
vegetaţie, în funcţie de tipul de sol și în baza unei analize a 
solului. 

În funcţie de tipul de sol, doza poate fi cuprinsă între 50-100 
kg/ha, cu o doză medie de 3.5 kg/ha în timpul perioadei de 
dezvoltare intensă.

La toate culturile, poate fi folosit în funcţie de tipul de sol:

        Pe solurile „normale”: 60 kg/ha ( 36 l/ha).

        Pe solurile acide: 80 kg/ha (50 l/ha).

        Pe solurile saline: 80 kg/ha (50 l/ha).

La culturile horticole doza indicativă este de 
4 kg/ha/săptămână iar la căpșuni de 3 /kg/ha/săptămână.
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TEHNOLOGII
ROȘII
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Terra Plus Natura 30-50 kg/ha

Maxitina 2-3 l/ha

Actiflower sau 
Poliplus 1l/ha + Prev-Am 2 l/ha

Biostim 1-1.5 l/ha

Terra Plus Fluid 2/ha + Plysetum 2l/ha

Maxitina 2-3 l/ha

Ecklomar 1.5 l/ha + Alcygol PK 2/ha

Oceanum 1 kg/ha sau 
SM6 1.5 l/ha + Plysetum 2 l/ha

Amylis 0.5 l/ha + Beet 10 l/ha

N140  1.5 l/ha sau 
Ecklomar 1.5 l/ha + Beet 2.5 l/ha

Alcygol PK 1.5 l/ha + Alcygol B2M 1.5 l/ha

Ortimag 2-3 l/ha + Prev Am 2l/ha

Fixa Cu 2 l/ha sau 
Glaucus 1.5 l/ha

Ecobor 3l/ha + Beet 2/ha

TEHNOLOGIE PENTRU
AGRICULTURA ECOLOGICĂ



AGROEST MUNTENIA SRL 
SEDIU: Loc. Cioranca Nr 131, Jud. Buzău
J10/760/2009
CUI: RO26121880

      0338 130 300
      o�ce@agroest.ro

CONT BANCAR: 

• RO06 BACX 0000 0013 6716 7000 
Unicredit – Suc. Buzău

• RO42 RZBR 0000 0600 1290 4517  
Rai�eisen Bank Buzau

• RO08 BRDE  100S V286 6873 1000 
BRD Buzau

SCANEAZĂ AICI



Pretuim Agricultura 
Pretuim România! 
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