
C
A

TA
LO

G
 2

02
0



Brandul Agrii s-a lansat pe piață în 2012, în Marea Britanie. 
Furnizor de servicii agronomice, tehnologii performante și sfaturi tehnice, Agrii combină excelența și inovația cu 
cele mai recente cercetări, pentru a asigura fermierilor un răspuns la provocările agricole de astăzi. Agrii valorifică 
profesionalismul agronomilor calificați pentru a oferi o expertiză și un sprijin inegalabil pentru sisteme agricole 
durabile și profitabile.

De ce AGRII?
Agrii pentru că furnizăm Inteligență și Inovație, cele două puncte forte, care stau la baza numelui AGRII.

AGRII în România
Agrii România are la bază companiile COMFERT și REDOXIM, investiție a Grupului Origin Enterprises, din anul 2015. De asemenea, 
sub umbrela Agrii România stă și brandul AGRICULTURA PLUS, departamentul tehnic al grupului de firme Origin România. 

Compania COMFERT, prezentă pe piața de agribusiness de mai bine de două decenii a reușit să devină de-a lungul timpului 
principalul furnizor de inputuri agricole pentru fermierul care vrea să-și îmbunătățească producția atât din punct de vedere calitativ, 
cât și cantitativ. 
Soluțiile personalizate, care corespund nevoilor și cerințelor fermierilor, reprezintă motorul acțiunilor COMFERT,
iar fermierul român-cea mai importantă verigă a lanțului nostru de business. 

Compania REDOXIM a fost înființată în urmă cu 28 de ani si este principalul distribuitor de inputuri pentru agricultură pe segmentul 
de ferme mici și mijlocii și unul dintre cei mai importanți jucători pe segmentul fermelor mari. REDOXIM are acoperire națională și își 
distribuie produsele prin fitofarmaciile proprii, prin fitofarmacii partenere și prin vânzare directă la fermieri.
Numele REDOXIM a reprezentat întotdeauna garanția calității produselor și serviciilor oferite. 

AGRICULTURA PLUS este o investiție a Origin Enterprises PLC în cercetare și dezvoltare, pentru a ne asigura că agronomii din 
echipele noastre COMFERT SRL și REDOXIM SRL beneficiază la timp de cele mai noi informații, pentru a le transfera în timp util 
către fermierii noștri. Sprijinim sectorul de producție agricolă prin furnizare de recomandări personalizate, inputuri și soluții agricole 
inteligente în vederea îmbunătățirii producțiilor fermierilor.  
Așadar, având un portofoliu bogat de produse și servicii pe care le punem la dispoziția fermierilor, vă invităm să descoperiți în 
Catalogul nostru noutățile anului 2020.

Doar așa vom crește împreună, evoluăm împreună! AGRII, inteligență și inovație!
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CLARIMI

CLARIMI

”CLAR” ÎȚI RĂMÂNE DOAR
CULTURA FĂRĂ BURUIENI

ERBICIDE

• CE ESTE CLARIMI ȘI PENTRU CE SE FOLOSEȘTE?
CLARIMI este un erbicid selectiv, din grupa erbicidelor imidazoline, destinat combaterii buruienilor dicotiledonate din cultura de 
floarea-soarelui, înființate cu hibrizi rezistenți la imidazoline.

• CÂND ȘI CUM SE APLICĂ CLARIMI?
Se aplică în timpul vegetației, când buruienile sunt mici. Produsul este preluat atât prin frunze, cât și prin rădăcini. Pe sol, 
produsul are efect rezidual prin care împiedică apariția unui nou val de buruieni.
CLARIMI poate fi aplicat cu echipamente convenționale de pulverizat, incluzând echipamente atașate de tractor, purtate sau 
autopropulsate, reglate și calibrate, conform instrucțiunilor de utilizare furnizate de producător. Volumul de soluție utilizat este de 
100 - 400 l/ha.

• MOD DE APLICARE:
Se aplică postemergent, numai la hibrizii de floarea-soarelui rezistenți la erbicide pe bază de imazamox, o singură dată pe sezon, 
când buruienile sunt mici (2-4 frunze). Plantele de floarea-soarelui trebuie să fie în stadiul fenologic de 4 - 8 frunze. Pentru 
grăbirea efectului de uscare a buruienilor se poate aplica în amestec cu un adjuvant.
Combate buruienile problemă din cultură, printre care cornacii (Xanthium strumarium), zârna (Solanum nigrum), lupoaia 
(Orobanche spp.), teișor (Abutilon theophrasti), știr (Amaranthus retroflexus), trepădătoare (Mercurialis annua), etc.

• COMPATIBILITATE:
Produsul este compatibil în amestec cu alte produse de protecția plantelor. Înainte de utilizare nu uitați să faceți un test de 
compatibilitate.

• SELECTIVITATE/TOLERANȚA CULTURII:
CLARIMI are efect rezidual. De aceea, după aplicare se va ține cont de perioada de restricție până la înființarea culturii următoare, 
astfel:
       pentru cereale păioase - 4 luni;
       pentru porumb, legume, cartof - 9 luni;
       pentru rapiță și sfecla de zahăr - 18 luni.

CLARIMI este un erbicid selectiv, din grupa erbicidelor imidazoline, destinat 
combaterii buruienilor dicotiledonate din cultura de floarea-soarelui, înființate cu 
hibrizi rezistenți la imidazoline.

CONȚINE:
IMAZAMOX 40 g/l

În cazul întoarcerii unei culturi erbicidată cu CLARIMI,
se va putea semăna imediat floarea-soarelui rezistentă la 
imazamox sau soia.

Cultura Doza Buruieni combătute Perioada de aplicare

Hibrizi de
floarea-soarelui rezistenți la 

IMAZAMOX
1,25 l/ha Buruieni dicotiledonate 

Postemergent
(BBCH 12-18)
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POIROT

POIROT

POTRIVIT PENTRU COMBATEREA
BURUIENILOR CU FRUNZĂ LATĂ

• CE ESTE POIROT ȘI PENTRU CE SE FOLOSEȘTE?
POIROT este un erbicid selectiv, sistemic, sulfonilureic, pentru combaterea postemergentă a buruienilor cu frunză lată din culturile 
de grâu și orz. Este absorbit prin frunze și rădăcini și este rapid translocat în întreaga plantă, inhibă diviziunea celulară în vârfurile 
de creștere ale lăstarilor și rădăcinilor la buruienile sensibile. Creșterea buruienilor este oprită la câteva ore după aplicare, dar 
simptomele vizibile apar la 5-10 zile și moartea buruienilor are loc după 15-25 zile de la aplicare. Buruienile mai puțin sensibile 
și cele aflate într-un stadiu avansat de creștere este posibil să nu moară, dar rămân pitice și nu mai concurează plantele de 
cultură în absorbția apei și a nutrienților.

POIROT are eficacitate maximă când este aplicat în faza de creștere activă a buruienilor.

NUMĂRUL MAXIM DE TRATAMENTE PE AN: l.

• TIMP DE PAUZĂ:
De la aplicare până la recoltare nu rămân reziduuri în recoltă. Nu se tratează mai târziu de frunza stindard.

• PREPARAREA SOLUȚIEI DE STROPIT:
Turnați cantitatea necesară de POIROT în rezervorul mașinii, pe jumătate umplut cu apă, acționați cu agitatorul până când 
produsul este complet dispersat. Continuați agitarea în timp ce se umple rezervorul cu apă. Se continuă agitarea soluției pe 
tot parcursul stropirii. Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și în bună stare de funcționare. Înaintea stropirii este 
necesară calibrarea echipamentului pentru asigurarea uniformității.
Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare.
Controlați periodic starea echipamentului de stropit.

• SELECTIVITATE:

• MOD DE APLICARE:

POIROT este un erbicid selectiv, sistemic, sulfonilureic, pentru combaterea 
postemergentă a buruienilor cu frunză lată din culturile de grâu și orz.
Este absorbit prin frunze și rădăcini și este rapid translocat în întreaga plantă, 
inhibă diviziunea celulară în vârfurile de creștere ale lăstarilor și rădăcinilor la 
buruienile sensibile.

CONȚINE:

Grâu

Orz

15-20 g/ha
Dicotiledonate:

Buruieni sensibile
Papaver rhoeas, Polygonum 
aviculare, Sinapis arvensis, 
Stellaria media, Veronica 

persicae, Fumaria officinalis

Postemergent
(de la stadiul de 2 frunze 

ale culturii, până la 
formarea frunzei stindard; 

stadiul optim pentru 
buruieni este de 2-4 

frunze)

Cultura Doza Buruieni combătute Perioada de aplicare

TRIBENURON METIL 750 g/kg

Dacă POIROT este utilizat conform prezentelor instrucțiuni și 
la doza recomandată, produsul nu este fitotoxic.

ERBICIDE

FOLOSEȘTE POIROT 
CA SĂ NU AI LANURI... 
PICTATE! 

10-15 g/ha
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PRODATE REDOX
SUCCESUL GARANTAT AL UNEI CULTURI CURATE!
ERBICID SISTEMIC, DE TIP HORMONAL

• CE ESTE PRODATE REDOX ȘI PENTRU CE SE FOLOSEȘTE?
Auxinele conţinute de erbicidele fenoxi fac posibilă combaterea cu succes, de peste 50 ani, a majorității buruienilor dicotiledonate 
anuale și perene fără a crea rezistenţă. În amestec cu alte erbicide, contribuie decisiv la managementul activ de rezistenţă în 
programele de combatere integrată. 

PRODATE REDOX este un erbicid sistemic, de tip hormonal, care se absoarbe prin frunze. O parte din substanţa activă este 
transportată spre frunze, iar cealaltă spre rădăcini. Datorită excesului de auxine, metabolismul buruienilor devine extrem de 
ridicat. Erbicidul determină o dezvoltare anormală a celulelor (creșterea devine necontrolabilă), inhibă respiraţia și dezvoltarea 
sistemului radicular al buruienilor. Viteza de translocare a erbicidului depinde de doza aplicată, talia buruienilor și, în mod special, 
de condiţiile climatice (umiditate, temperatură), înainte și după tratament.

• MOD DE UTILIZARE:
PRODATE REDOX se aplică în postemergenţă, în vegetaţie, pe vreme calmă, când temperatura este de peste 15°C, conform 
omologării produsului. La cerealele păioase, se aplică de la stadiul de înfrăţire al plantelor, până la formarea primului internod.

La porumb, administrarea erbicidului se va face primăvara, când plantele de porumb au 4 - 6 frunze, iar buruienile sunt în stadiul 
de rozetă - Cirsium arvense < 10 cm. Cantitatea de soluţie recomandată a se aplica pe suprafaţa de un hectar este cuprinsă 
între 200 - 400 litri. În condiţii de secetă se aplică 400 l soluţie/ha.

Buruieni dicotiledonate anuale și perene, sensibile și parţial sensibile la 2,4 D: Amaranthus retroflexus (știr sălbatic), Atriplex 
spp. (lobodă sălbatică), Capsella bursa pastoris (traista ciobanului), Centaurea cyanus (albăstriţă), Chenopodium album (spanac 
sălbatic), Cirsium arvense (pălămidă) Polygonum aviculare (troscot), Raphanus spp. (ridiche sălbatică), Rumex acetosa (măcriș), 
Senecio vulgaris (spălăcioasă), Sinapis arvensis (muștar sălbatic), Solanum nigrum (zârnă), Sonchus arvensis (susai), Stellaria 
media (rocoină), Thlaspi arvense (punguliţă), Vicia spp. (măzăriche), Xanthium italicum (cornaci).

Erbicidul PRODATE REDOX este compatibil cu alte erbicide, fungicide și insecticide. Înainte de folosire 
se recomandă efectuarea unui test practic de compatibilitate respectând dozele indicate pe etichetă. Se 
recomandă consultarea tabelelor de compatibilităţi.

• COMPATIBILITATE:

CONȚINE:
600 g/l - ACID 2,4 D DIN SARE DE DIMETILAMINĂ

ERBICIDE

PRODATE REDOX
PRODATE REDOX este un erbicid sistemic, de tip hormonal, care se absoarbe prin 
frunze. O parte din substanţa activă este transportată spre frunze, iar cealaltă spre 
rădăcini. Datorită excesului de auxine, metabolismul buruienilor devine extrem de 
ridicat. Erbicidul determină o dezvoltare anormală a celulelor (creșterea devine 
necontrolabilă), inhibă respiraţia și dezvoltarea sistemului radicular al buruienilor. 

Cultura Buruieni combătute Doza Momentul aplicării

Grâu
Buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile și 

parţial sensibile la 2,4 D
1,0 l/ha Postemergent BBCH 13-29

Porumb
Buruieni dicotiledonate anuale și perene sensibile și 

parţial sensibile la 2,4 D
1,0 l/ha Postemergent BBCH 13-16
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IKANOS

IKANOS

ERBICIDUL
CARE PUNE BURUIENILE JOS!

• CE ESTE IKANOS ȘI PENTRU CE SE FOLOSEȘTE?

Erbicid selectiv postemergent pentru porumb
și utilizări în zonele neagricole.

• MOD DE ACȚIUNE:
Se aplică în timpul vegetației, când buruienile sunt în stadiu mic de dezvoltare. IKANOS este absorbit prin frunze și rădăcini, se 
translocă spre țesuturile de creștere, stopând diviziunile celulare și creșterea buruienilor. Buruienile își opresc metabolismul, iar 
în câteva zile apar simptome de clorozare și necrozare a țesuturilor plantelor tratate. Efectul deplin al erbicidului este evident 
după aproximativ 21 de zile.

Spectrul acțiunii cuprinde buruieni monocotiledonate și unele dicotiledonate.

• MOD DE APLICARE:
Se aplică postemergent, când buruienile sunt în stadiu mic de dezvoltare. Combate buruieni problemă, precum: pir târâtor 
(Agropyros repens), coada vulpii (Alopercurus myosuroides), iarba vântului (Apera spica-venti), pirul gros (Cynodon dactylon), 
costrei (Sorghum halepense), mohor (Setaria), etc. De asemenea, combate și unele buruieni dicotiledonate ca: volbura (Convolvulus 
arvensis), teișor (Abutilon theophrasti), știr sălbatic (Amaranthus retroflexus), rocoina (Stellaria media), loboda (Atriplex patula), etc.

• COMPATIBILITATE:
IKANOS este compatibil și se poate aplica în amestec cu fertilizanții 
foliari (gama FoliQ) pentru prevenirea carențelor de zinc, dar și a altor 
nutrienți necesari culturilor de porumb în această fenofază.

Erbicid selectiv postemergent pentru porumb și utilizări în zonele neagricole.
Se aplică în timpul vegetației, când buruienile sunt în stadiu mic de dezvoltare. 
IKANOS este absorbit prin frunze și rădăcini, se translocă spre țesuturile de 
creștere, stopând diviziunile celulare și creșterea buruienilor.

CONȚINE:
NICOSULFURON 40 g/l 

ERBICIDE

Cultura Doza Buruieni combătute Perioada de aplicare

Porumb 1,0 l/ha 
Buruieni 

monocotiledonate și 
unele dicotiledonate 

Se aplică 
postemergent la 

stadiul de 2-8 frunze 
ale culturii

Porumb 1,5 l/ha 
Buruieni 

monocotiledonate și 
unele dicotiledonate

Se aplică 
postemergent la 

stadiul de 4-8 frunze 
ale culturii
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SHARPEN 40 SC

1 2 3

SHARPEN 40 SC

ERBICID CU EFICACITATE RIDICATĂ
PENTRU CULTURILE AGRICOLE

• CE ESTE SHARPEN 40 SC ȘI PENTRU CE SE FOLOSEȘTE?
SHARPEN 40 SC este un erbicid rezidual preemergent și postemergent, destinat combaterii buruienilor monocotiledonate și 
unele dicotiledonate din culturile agricole. Este absorbit prin vârfurile de creștere ale hipocotilului sau al părții supraterane. 
Erbicidul inhibă germinația semințelor de buruieni. Produsul are acțiune de lungă durată.

• CÂND ȘI CUM SE APLICĂ SHARPEN 40 SC?

Erbicidul se poate aplica prin încorporare, atât la floarea-soarelui, cât și la leguminoase, deoarece aceste specii prezintă și 
selectivitate fiziologică. La alte culturi nu se recomandă încorporarea. Este bine ca buruienile să nu fie încă răsărite sau să fie în 
stadiul de plantulă în curs de răsărire. Distribuția pe suprafața solului să fie uniformă, fără suprapuneri sau greșuri. Efectul maxim 
se obține atunci când solul este la umiditate optimă pentru cultură.

Poate fi aplicat cu echipamente convenționale de pulverizat, reglate și calibrate conform instrucțiunilor de utilizare, furnizate de 
producător. Volumul de soluție utilizat este de 300-400 l/ha, în funcție de echipamentul de stropit.

• COMPATIBILITATE: este compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor. Înainte de utilizare este recomandat să 
se facă un test de compatibilitate.

• SELECTIVITATE/TOLERANȚA CULTURII: este selectiv pentru culturile la care este omologat. Nu prezintă restricții în privința 
rotației culturilor, cu excepția spanacului și sfeclei de zahăr, unde trebuie respectat un interval de pauză de minimum 12 luni.

Se poate aplica pe sol, în 3 moduri: 

SHARPEN 40 SC este un erbicid rezidual preemergent și postemergent, destinat 
combaterii buruienilor monocotiledonate și unele dicotiledonate din culturile 
agricole. Este absorbit prin vârfurile de creștere ale hipocotilului sau al părții 
supraterane. Erbicidul inhibă germinația semințelor de buruieni. Produsul are 
acțiune de lungă durată.

CONȚINE:

Căpșun

Floarea-soarelui

Viță de vie

Mazăre

Țelină, tomate

Ceapă din arpagic, 
Usturoi

Ceapă semănată 
direct, Praz

Tutun, legume 
brasicacee

Graminee furajere, 
culturi semincere

Grâu,
Orz, Triticale

Tutun

Lupin

Livezi

Fasole, morcov, 
pătrunjel( pentru 

rădăcină)

Înainte de răsărirea buruienilor sau 
înainte de plantat

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Inhibarea creșterii 
lăstarilor laterali

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Înainte de semănat sau înainte de 
răsărire

Înainte de răsărirea 
buruienilor

Preemergent, max. 3 zile după 
semănat

Preemergent, cu 2-3 zile înainte de 
plantat

Preemergent sau postemergent
la 2-3 frunze

Preemergent

După BBCH 59 (formarea frunzelor și 
începutul înfloririi)

Cu 2-3 zile înainte de 
semănat

Postemergent,
după BBCH 14

Preemergent, max. 3 zile 
după semănat

Înainte ca buruienile să 
răsară

Preemergent, max. 3 zile 
după semănat

Preemergent, max. la 2 zile după 
semănat

Postemergent (BBCH 13-21)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

4,1-5,0

4,1

3,3-4,1

3,3-4,1

3,3-4,1

3,3-4,1

3,3-4,1

3,3-4,1

3,3-4,1

3,3-4,1

4,1-5,0

3,3-4,1

3,3-4,1

Cultura Doza Buruieni 
combătute

Perioada de 
aplicare

Zile pauză
până la recoltare

PENDIMETALIN 400 g/l

• MOD DE APLICARE:

Porumb

Soia

Înainte de semănat sau
la max. 2 zile după semănat

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Buruieni monocotiledonate 
și unele dicotiledonate

Înainte de semănat sau înainte de 
răsărire

90

-3,3-4,1

3,3-4,1

Cultura Doza Buruieni 
combătute

Perioada de 
aplicare

Zile pauză
până la recoltare(l/ha)

(l/ha)

Înainte de semănat, 
urmat de o ușoară 
încorporare

După semănat, înainte de 
rasărirea culturii și a buruienilor, 
fără a fi încorporat

După 
răsărirea 
culturii

ERBICIDE
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WISH TOP

WISH TOP

ERBICID POSTEMERGENT PENTRU COMBATEREA
BURUIENILOR MONOCOTILEDONATE

•CE ESTE WISH TOP ȘI PENTRU CE SE FOLOSEȘTE?
WISH TOP este un erbicid selectiv pe bază de quizalofop-p-etil, destinat combaterii buruienilor monocotiledonate anuale și 
perene. Se aplică în timpul vegetației asupra buruienilor răsărite. Produsul este preluat prin frunze și translocat prin plantă la 
nivelul rădăcinilor, rizomilor sau stolonilor. Primele semne de îngălbenire ale buruienilor sunt vizibile după 3 zile de la aplicare, iar 
după aproximativ 10 zile frunzele se necrozează și buruienile se usucă.

• CUM ȘI CÂND SE APLICĂ WISH TOP:
Se aplică o singură dată pe sezon, în postemergență. Buruienile trebuie să fie mici, în faza de 3-4 frunze (5 -10 cm) și în perioada 
de creștere activă. Erbicidul combate numai buruienile răsărite la momentul aplicării. Dacă temperatura aerului este scăzută sau 
dacă buruienile sunt afectate de secetă și stomatele frunzelor închise, absorbția se produce mai greu și efectul erbicidului poate 
fi mai redus.

Buruienile combătute: Alopecorus myosuroides (coada vulpii), Avena spp. (ovăz salbatic), Digitaria sanguinalis (meișor roșu), 
Phalaris spp., Echinochloa crus galli (iarba barboasă), Lolium multiflorum (raigras), Setaria spp. (mohor), Sorghum halepense 
(costrei), Panicum miliaceum (mei), Hordeum vulgare (orz sălabatic), Elytrigia repens (pir târâtor), Cynodon dactylon (pirul gros), 
Agropyron repens (pir), Poa spp (hirușor), Bromus spp (obsiga).

Semințe de: Triticum spp. (grâu), Paspalum spp., Panicum spp., Eleusine indica, Dactylis spp.

• ALTE RECOMANDĂRI:
WISH TOP poate fi aplicat cu echipamente convenționale de pulverizat, incluzând echipamente atașate de tractor, purtate sau 
autopropulsate, reglate și calibrate, conform instrucțiunilor de utilizare furnizate de producător. Volumul de apă utilizat este de 
300 - 400 l/ha.

• COMPATIBILITATE:
Produsul este compatibil cu alte produse de protecția plantelor. Înainte de utilizare este recomandat să se facă un test de 
compatibilitate. Se recomandă aplicarea WISH TOP împreună cu adjuvantul AnnGro. Doza de adjuvant fiind de 100-150 ml/ha.

• SELECTIVITATE/TOLERANȚA CULTURII:

WISH TOP este un erbicid selectiv pe bază de quizalofop-p-etil, destinat combaterii 
buruienilor monocotiledonate anuale și perene. Se aplică în timpul vegetației 
asupra buruienilor răsărite. Produsul este preluat prin frunze și translocat prin 
plantă la nivelul rădăcinilor, rizomilor sau stolonilor.

CONȚINE:
QUIZALOFOP-P-ETIL 120 g/l

• MOD DE APLICARE:

Produsul WISH TOP este selectiv pentru culturile la care este omologat. 
De asemenea, nu prezintă restricții privind cultura următoare.

ERBICIDE

Căpșuni și arbuști fructiferi (afin, zmeur, 
coacăz)

35

35

42

56

60

84

-

60

21

15

28

23

84

N/A

N/A

Viță de vie

Cartof

Sfeclă de zahăr

Floarea-soarelui

Sfeclă furajeră

Lucernă, Trifoi

Solanacee (Tomate, Vinete)

Pomi fructiferi (Măr, Păr, Piersic)

Leguminoase (Mazăre, 
Fasole, Linte, Năut)

Tutun

Legume pentru frunze (Salată verde, 
Cicoare, Spanac, Andive, Plante medicinale 

și aromatice)

Oleaginoase (rapiță, in, 
soia, bumbac)

Plante ornamentale

Silvicultura, pepiniere silvice

Buruieni 
monocotiledonate 
anuale și perene

1,25

1,25

0,83-1,25

0,83-1,25

0,83-1,25

Cultura Doza Buruieni combătute Interval de pauză 
(zile)(l/ha)

Se va evita aplicarea pe o vreme instabilă când pot surveni precipitații în primele 5-6 ore.
Se va evita aplicarea pe timp de vânt, pentru că produsul poate fi deviat pe culturile vecine.
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KATANGA MAN 

KATANGA MAN

ȘI MANA DISPARE! 
FUNGICID SISTEMIC ȘI DE CONTACT

• CE ESTE KATANGA MAN ȘI PENTRU CE SE FOLOSEȘTE?
Katanga Man este un fungicid cu acțiune sistemică și de contact pentru combaterea manei la vița de vie și cartof. Asigură 
o protecție maximă  și curativă. Katanga Man combină două substanțe active cu mod de acțiune complementar, astfel încât 
eficiența împotriva bolii să fie îmbunătățită.

• TIMP DE PAUZĂ:
De la efectuarea ultimului tratament și până la recoltare trebuie să treacă: 28 de zile la cartof, 21 de zile la vița de vie.

• MOD DE UTILIZARE:

Vița de vie: împotriva manei la vița de vie (Plasmopara viticola) - se realizează maxim 3 tratamente/an, în doze de 
300-500 g/100 litri de apă, cu un interval de aplicare de 10-14 zile. Prima aplicare se va face atunci când condițiile 
meteo sunt favorabile dezvoltării bolii sau atunci când se observă primele simptome. De obicei, tratamentul viței 
de vie se face atunci când lăstarii au o lungime de circa 10 cm. Se continuă tratamentul până la formare fructului. 

Cartof: împotriva manei la cartof (Phytophtora infestans) -  se realizează maxim 3 tratamente/an, în doze de 
300-500 g/100 litri de apă, cu un interval de aplicare de 15 zile. Prima aplicare se va face atunci când condițiile 
meteo sunt favorabile dezvoltării bolii sau atunci când se observă primele simptome. În cazul rotației culturii, se 
recomandă un interval de pre-plantare de 30 de zile.

• COMPATIBILITATE: 
Katanga Man este incompatibil cu fertilizatori foliari, agenți oxidanți 
și acizi.

Pentru o folosire corectă a produsului, 
înainte de amestecarea lui Katanga Man 
cu orice alt produs de protecția plantelor 
sau îngrășământ se consultă tabelele de 
compatibilitate, și se efectuează un test 
pe cultura respectivă.

• MOD DE APLICARE:

Katanga Man este un fungicid cu acțiune sistemică și de contact pentru 
combaterea manei la vița de vie și cartof. Asigură o protecție maximă  și curativă. 
Katanga Man combină două substanțe active cu mod de acțiune complementar, 
astfel încât eficiența împotriva bolii să fie îmbunătățită.

CONȚINE:
FOSETIL 350 g/kg + MANCOZEB 350 g/kg

FUNGICIDE

Cultura Doza Agentul patogen

Vița de vie
300-500
g/hl apă

Mană
(Plasmopara viticola)

Cartof 300-500 g/hl apă
Mană

(Phytophtora infestans)
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KUPFEROL

KUPFEROL

CUPRUL
CE LE VINE PLANTELOR ÎN AJUTOR

• CE ESTE KUPFEROL ȘI PENTRU CE SE FOLOSEȘTE?
Kupferol este un fungicid sub formă de suspensie fină, omogenă, mobilă, cu tendinţă de depunere în timp, dar cu o bună 
capacitate de revenire în sistem omogen, de culoare verzuie, ce conţine 190 g/l cupru metalic din sulfat de cupru tribazic.

• MOD DE ACȚIUNE 
Cuprul, componentă activă din fungicidul Kupferol, acţionează prin contact, având efect multilateral asupra fungilor și bacteriilor. 
Forma sub care este prezent cuprul - sulfat de cupru tribazic - permite eliberarea treptată a ionilor de cupru (75% din ioni sunt 
eliberați imediat, iar 25% progresiv), fiind eliminată posibilitatea apariției fenomenului de fitotoxicitate, îndeosebi în primăverile 
reci și ploioase.

Formularea superioară și particulele fine asigură o acoperire mai bună 
și, în consecinţă, o protecţie mai mare împotriva bolilor.

Produsul aderă bine pe suprafaţa frunzelor și nu necesită adăugare de 
adezivi (particulele de cupru sunt încărcate electrostatic).

• MOD DE APLICARE:

Katanga Man este un fungicid cu acțiune sistemică și de contact pentru 
combaterea manei la vița de vie și cartof. Asigură o protecție maximă  și curativă. 
Katanga Man combină două substanțe active cu mod de acțiune complementar, 
astfel încât eficiența împotriva bolii să fie îmbunătățită.

CONȚINE:
190 g/l CUPRU DIN SULFAT DE CUPRU TRIBAZIC

FUNGICIDE

Cultura Doza Agentul patogen
Timp de 
pauză

Sâmburoase
(cais, piersic, cireș, 

vișin, prun)
3,5 l/ha (0.35 %) în timpul vegetației la avertizare

Monilinia spp.
(monilioza)

21 zile

Sâmburoase
(cais, piersic, nectarine)

2,6 l/ha se aplică de la apariția mugurilor și până la 
formarea inflorescențelor

Taphrina deformans
(Bășicarea frunzelor de piersic)

21 zile

Măr

3,5 l/ha (0.35 %) în timpul vegetației la avertizare
Venturia inaequalis
(rapănul mărului)

-

3,5 l/ha (0.35 %) în timpul vegetației la avertizare
Erwinia amylovora - prefloral 
(focul bacterian al rosaceelor)

Tomate 3,0- 4,0 l/ha în funcție de nivelul infecției și la avertizare
Phytophtora infestans (mana)
 Alternaria solani (alternarioza)

3 zile

Viță de vie
4,0-5,3 l/ha (în funcţie de presiunea de infecţie); 

tratamente postflorale 6-8 tratamente
Plasmopara viticola
(mana viţei de vie)

21 zile

Cartof
3,0 - 4,0 l/ha (3,0 l/ha când presiunea de infecţie este 

scăzută și 4,0 l/ha când presiunea de infecţie este 
ridicată și sunt condiţii favorabile de mană)

Phytophtora infestans
(Mana)

7 zile

Legume bulboase 
(excepție ceapa roșie de 

primăvară)

5,3 l/ha (0,53 %) se aplică de la a 2 frunză până la 
desfacerea totală a frunzelor (BBCH 14-47)

Peronospora destructor
(Mana cepei)

3 zile

Cucurbitacee
5,3 l/ha se aplică de la apariția cotiledoanelor și până la 

coacere (BBCH 10-89)
Pseudoperonospora cubensis

(Mana)
-

Salată (sere și solarii)
5,3 l/ha se aplică de la a 2-a frunză și până la formarea 

căpățânii (BBCH12-49)
Bremia lactuceae

(Mana)
-

Ardei
5,3 l/ha se aplică de la a 5-a frunză și până la coacere 

(BBCH15-89) 
Phytophthora capsici

(Mana)
7 zile

Vinete (sere și solarii)
5,3 l/ha se aplică de la a 5-a frunză și până la coacere 

(BBCH 15-89)
Phytophtora infestans

(Mana)
-

Hamei
5,3 l/ha se aplică de la a 4-a pereche de frunze și până 

la 50% conuri compacte (BBCH 14-85)
Pseudocercospora humuli

(Mana)
14 zile

Plante ornamentale 5,3 l/ha se aplică când apare infecția
Peronospora spp.

(Mana)
-

• AVANTAJE
 Previne și stopează mana și unele bacterioze la viţa de vie, cartofi, legume; 
 La pomii fructiferi se folosește pentru combaterea moniliozei, arsurii bacteriene și a rapănului; 
 Aderă bine pe suprafaţa frunzelor și nu necesită adăugare de adezivi; 
 Poate fi aplicat cu orice fel de echipament de stropire; 
 Este neutralizat și nu necesită adăugare de var; 
 Nu creează rezistenţă și învinge formele rezistente apărute în urma utilizării fungicidelor sistemice.
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ORIUS 25 EW

ORIUS 25 EW

CULTURI PROTEJATE
ȘI RECOLTE ASIGURATE!

• CE ESTE ORIUS 25 EW ȘI PENTRU CE SE FOLOSEȘTE?
ORIUS 25 EW este un fungicid triazolic sistemic, cu acțiune preventivă, curativă și eradicantă.
Are un spectru larg de boli combătute și culturi protejate. Este absorbit rapid în plantă și se translocă acropetal. Acționează ca 
inhibitor al biosintezei ergosterolului, iar celulele patogenului nu mai pot forma membrana.
Timpul de pauză de la ultimul tratament și până la recoltare și consum este de 35 zile la grâu și orz și de 56 zile la rapiță.

• INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
ORIUS 25 EW se aplică prin stropire în timpul vegetației, o singură aplicare pe sezon la cerealele păioase și 2 aplicări la rapiță. 
Intervalul dintre tratamente poate fi de 14 zile. Timpul de pauză de la ultima aplicare și până la recoltare este de 56 zile la rapiță 
și 35 zile la grâu și orz. Se stropește când temperatura mediului depășește 12 grade C. Pentru evitarea creării formelor rezistente 
ale patogenilor se recomandă alternarea cu fungicide din grupe chimice diferite.

• TEHNICA DE APLICARE:
ORIUS 25 EW poate fi aplicat cu echipamente convenționale de pulverizat, incluzând echipamente atașate de tractor, purtate sau 
autopropulsate, reglate și calibrate conform instrucțiunilor de utilizare furnizate de producător. Înainte de utilizare, se agită bine, 
apoi se măsoară cu grijă doza de produs. Volumul de soluție recomandat este de 200–400 l/ha, în funcție de echipamentul de 
stropit, iar presiunea de lucru a mașinii de 2-3 bari.

• COMPATIBILITATE: 
Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor.
Înainte de utilizare este recomandat să se facă un test de compatibilitate.

• SELECTIVITATE/TOLERANȚA CULTURII: 
Fungicidul ORIUS 25 EW nu este fitotoxic pentru culturile la care este autorizat. Nu solicită pauza de la ultima aplicare și până la 
înființarea culturii următoare. A nu se intra în cultura tratată înainte ca soluția de pe plante să fie complet uscată.

• MOD DE APLICARE:

ORIUS 25 EW este un fungicid triazolic sistemic, cu acțiune preventivă, curativă și 
eradicantă. Are un spectru larg de boli combătute și culturi protejate. Este absorbit 
rapid în plantă și se translocă acropetal. Acționează ca inhibitor al biosintezei 
ergosterolului, iar celulele patogenului nu mai pot forma membrana.

CONȚINE:
TEBUCONAZOL 250 g/l

FUNGICIDE

Cultura Doza Agentul patogen

Rapiță

0,5 l/ha
Tratament aplicat toamna pentru creșterea rezistenței plantelor la iernare, și pentru 

combaterea patogenului Phoma lingam

1,0 l/ha
Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), alternarioza (Alternaria brassicae), 

putregaiul uscat (Phoma Lingam) putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), făinare 
(Erysiphe communis)

Grâu 0,5 l/ha
Rugini (Puccinia spp), făinarea (Blumeria graminis), septorioza (Septoria tritici), 

fuzarioză (Fusarium spp), sfâșierea frunzelor (Pyrenophora graminea)

Orz 0,5 l/ha
Rugini (Puccinia spp), făinarea (Blumeria graminis), septorioza (Septoria tritici), 

fuzarioză (Fusarium spp), sfâșierea frunzelor (Pyrenophora graminea)

Castraveți 0,05% Făinare (Sphaeroteca fuliginea)

Cireș 0,075-0,1% Monilioza (Monilia spp)

Măr 0,05% Făinare (Podosphaera leucotricha), Rapăn (Venturia inaequalis)

Prun 0,075%-0,1% Monilioza (Monilia spp)

Tomate 0,05% Alternarioza (Alternaria solani)

Viță-de-vie 0,4 l/ha Făinarea (Uncinula necator)

• La prepararea soluției, se umple până la jumătate cu apă rezervorul mașinii și se pornește 
agitatorul. Se adaugă produsul de tratat și apoi se completează cu apă până la umplerea 
rezervorului. Ambalajul gol se clătește de trei ori, iar lichidul rezultat se toarnă în rezervorul 
mașinii de stropit.

• Se va aplica cu grijă în apropierea apelor, în așa fel încât produsul să nu ajungă să 
le contamineze. Pentru aceasta se va regla atent și se va cunoaște lățimea de lucru a 
aplicatoarelor. După terminarea lucrului, mașinile vor fi golite și curățate în câmp, de resturi 
sau urme de produs.
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SPYRIT PRO

SPYRIT PRO

FUNGICID SISTEMIC, CU ACȚIUNE PREVENTIVĂ,
CURATIVĂ ȘI ANTISPORULENTĂ ÎMPOTRIVA MANEI

• CE ESTE SPYRIT PRO ȘI PENTRU CE SE FOLOSEȘTE?
SPYRIT PRO este un fungicid cu un spectru larg de acțiune (în special, împotriva bolilor cauzate de ciupercile din clasa Oomycetes), 
cu activitate sistemică, preventivă și curativă, antisporulentă, recomandat pentru combaterea manei la cartof (Phythophtora 
infestans) și salată (Bremia lactucae). 

• MOD DE ACȚIUNE:
 SPYRIT PRO este compus din două substanțe active: dimethomorph este un funcigid sistemic cu acțiune preventivă, curativă și 
antisporulentă împotriva manei. Dimethomorph este o amidă a acidului cinamic, aparținând grupului de amide de acid carboxilic 
(CAA), clasificat în interiorul grupului H5 în conformitate cu modul sau de acțiune (Moa) de către Comitetul de acțiune pentru 
rezistentă la fungicide (FRAC). Propamocarb aparține grupului chimic al carbamaților, clasificat în interiorul grupului F4, în 
conformitate cu modul său de acțiune (Moa) de către FRAC. 

• MOD DE UTILIZARE:

Cartof:
pentru combaterea manei (Phytophtora infestans) se realizează maxim 3 
tratamente pe an, la un interval de 7-12 zile. Perioada de aplicare este de la 
BBCH 12-45;

Salată:
pentru combaterea manei (Bremia lactucae) se realizează maxim 3 tratamente 
pe an, la un interval de 10-12 zile. Perioada de aplicare este de la BBCH 12-45.

• MOD DE APLICARE:

SPYRIT PRO este un fungicid cu un spectru larg de acțiune
(în special, împotriva bolilor cauzate de ciupercile din clasa Oomycetes), cu 
activitate sistemică, preventivă și curativă, antisporulentă, recomandat pentru 
combaterea manei la cartof (Phythophtora infestans) și salată (Bremia lactucae).

CONȚINE:

Salată

(l/ha sau kg/ha) (max.) (min. zile) (litri/ha) (zile)

Cartof 2,0l/ha

2,0l/ha

3

2-3

Efectuați 
tratamentele 
ori de câte 

ori condițiile 
atmosferice 

permit 
dezvoltarea 
bolii. BBCH 

12-45

7-12 (utilizați
intervalul mai 

scurt în condiții de 
presiune ridicată

a bolii)

10-12
(utilizați

intervalul mai 
scurt în condiții de 
presiune ridicată

a bolii)

500-1000

21

7

Mană
(Phytophtora 

infestans)

Mană
(Bremia lactucae)

Cultura
Doza de 
utilizare Perioada de 

aplicare
Numărul de 
tratamente

Intervalul între 
tratamente 

Volumul de 
apă

Timp de 
pauzăAgentul 

Patogen

DIMETOMORF 9% + PROPAMOCARB 50% (SC)

pentru spiritul unei 
agriculturi performante!

M
ax

im

Recoltă
sănătoasă

tratamente 
pe an

Ac
tiv

ita
te • sistemică

• preventivă
• curativă
• antisporulentă

3
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VIDEO WG

VIDEO WG

PROTECȚIE SIGURĂ ȘI DE LUNGĂ DURATĂ
ÎMPOTRIVA MANEI!

• MOD DE ACȚIUNE:
Video WG este o combinație între un fungicid sistemic și un fungicid de contact, pentru combaterea manei la viță de vie, cartof și 
tomate. Video WG combină efectul sinergic a două substanțe active, asigurând protecția la suprafața frunzei (acțiune preventivă) 
cu acțiune penetrantă a mezofilul frunzei (datorită efectului translaminar al cimoxanil și a acțiunii multi-site a mancozebului). 
Video WG are atât o acțiune preventivă, cât și curativă.

• MOD DE UTILIZARE:
Vița de vie: pentru combaterea manei viței de vie (Plasmopara viticola), se realizează maxim 4 tratamente pe an, cu un interval 
de aplicare de 10 zile. Momentul aplicării: atunci când există risc de infecție sau la avertizare, între BBCH 13 (3 frunze deschise) 
și BBCH 71 (apariția fructelor, fructele tinere încep să se umfle, ”curățarea” boabelor este completă). 

Cartof: pentru combaterea manei la cartof  (Phytophtora infestans), se realizează maxim 4 tratamente pe an, cu un interval de 
aplicare de 7-10 zile. Momentul aplicării: atunci când există risc de infecție sau la avertizare, între BBCH 39 (acoperire completă 
a culturii: peste 90% din plante se ating între rânduri) și BBCH 91 (începutul îngălbenirii frunzelor).

Tomate: pentru combaterea manei tomatelor (Phytophtora infestans), se realizează maxim 5 tratamente pe an, cu un interval de 
aplicare de 7-10 zile. Momentul aplicării: între BBCH 20 (10 sau mai multe frunze deschise) și BBCH 71 (primul grup de fructe: 
primul fruct a atins dimensiunea tipică).

• COMPATIBILITATE: 
Video WG este compatibil cu majoritatea pesticidelor folosite în agricultură. Pentru o folosire corectă a produsului, înainte de 
amestecarea lui Video WG cu orice alt produs de protecția plantelor sau îngrășământ se consultă tabelele de compatibilități, se 
efectuează un test pe cultura respectivă.

• MOD DE APLICARE:

Video WG este o combinație între un fungicid sistemic și un fungicid de contact, 
pentru combaterea manei la viță de vie, cartof și tomate. Video WG combină 
efectul sinergic a două substanțe active, asigurând protecția la suprafața frunzei 
(acțiune preventivă) cu acțiune penetrantă a mezofilul frunzei (datorită efectului 
translaminar al cimoxanil și a acțiunii multi-site a mancozebului). 

CONȚINE:
CIMOXANIL 50 g/kg + MANCOZEB 680 g/kg 

FUNGICIDE

Cultura Doza Agentul patogen

Vița de vie 1,6 kg/ha Mană (Plasmopara viticola)

Cartof 2,0 kg/ha Mană (Phytophtora infestans)

Tomate 2,0 kg/ha Mană (Phytophtora infestans)

Timp de pauză: de la efectuarea ultimului tratament și până la recoltare trebuie să 
treacă: 35 de zile la vița de vie; 14 zile la cartof; 3 zile la tomate pentru consum; 10 zile la 
tomate pentru industrializare.
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AGROXIN

AGROXIN

FĂRĂ DĂUNĂTORI
DE DEPOZIT

• MOD DE ACȚIUNE:
Fosfina este o substanţă biologic activă, care se formează numai dacă aerul conţine cel puţin 30-40% vapori de apă. Fosfina 
este un gaz neurotoxic, extrem de puternic din grupa T1F1. Produsul este omologat ca pesticid pentru combaterea dăunătorilor 
de depozit, fie ei insecte sau mamifere mici.

Fosfina, în starea ei pură, este insolubilă în apă și în grăsimi și nu intră în reacţii chimice cu biocomponentele produselor 
alimentare tratate. Aplicată conform normelor indicate, fosfina distruge dăunătorii cerealelor și pe cei ai altor produse stocate 
- leguminoase, legume, alimente depozitate etc., indiferent de natura lor - adulţi, larve, pupe etc. Agroxin poate fi utilizat în 
orice spaţiu care oferă condiţii foarte bune de tratament (silozuri, depozite, containere). Prima condiţie este o izolare perfectă 
a magaziei. A doua condiţie este să nu fie apropiată de centre aglomerate cu oameni și animale. Tratamentele în saci mari de 
plastic (500-1000 kg) se fac prin introducerea tabletelor în saci, în dozele solicitate, dar prin menţinerea sacilor în spaţii închise 
pentru întreaga durată a acţiunii fosfinei.

• MOD DE UTILIZARE:
Începe odată cu deschiderea recipientului - în prima fază se formează amoniac și bioxid de carbon, un amestec iritant, care 
avertizează aplicatorul că a început acţiunea. La scurtă vreme, reacţia cu umiditatea conduce la formarea fostoxinei. Procesul 
nu este foarte rapid - în condiţii normale de temperatură și umiditate (20 oC și 60 % umiditate relativă), eliberarea fosfinei are 
loc astfel:
 40% în 24 ore;
 75% în 48 ore.
Subliniem că sub 5 oC, tratamentele cu Agroxin se suprimă din cauza înlocuirii hidrolizei fosfină cu hidroliză amoniac + CO

2
. Nu 

se fac tratamente nici peste 30 oC din cauza pericolului ca amoniacul să ia foc în prima fază. Numărul tratamentelor recomandate 
este de 2, la intervale de 2 săptămâni, pentru a fi distruse și ouăle. Concentraţia utilizată pentru toate insectele și mamiferele este 
de 150 ppm, adică 15 g/t = 5 tablete.

• SECURITATE:
Carbamatul de amoniu care se formează în prima fază controlează eliberarea treptată a fosfinei, făcând din Agroxin un produs 
sigur la aplicare. Produsele finale reziduale se descompun în metaboliţi de echilibru, fiind nepericuloși pentru mediu.
După 6-10 zile depozitul, silozul etc. se deschide, se aerisește și se curăţă.

• MOD DE APLICARE:

Fosfina este o substanţă biologic activă, care se formează numai dacă aerul 
conţine cel puţin 30-40% vapori de apă. Produsul este omologat ca pesticid 
pentru combaterea dăunătorilor de depozit, fie ei insecte sau mamifere mici.

CONȚINE:
56% FOSFURĂ DE ALUMINIU

INSECTICIDE

Spectru de combatere Doza

Gărgăriţa depozitelor - Sythophilus spp.

3-5 tablete/tonă sămânţă

Gândăcelul făinii - Tribolium confusum

Gândacul din Surinam - Oryzaephilus surinamensis

Molia cerealelor - Siltrotoga cerealella

Molia cenușie a făinii - Ephestia kuehniella

Este foarte toxic pentru oameni (grupa T+), motiv pentru care tratamentele sunt 
efectuate de către echipe specializate și autorizate să lucreze cu asemenea produse, 
dotate cu echipamente standardizate de protecţia plantelor și cu truse de prim-ajutor.

ATENŢIE !!!
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ALFADONE 10 EC 

ALFADONE 10 EC

GATA CU INSECTELE
DIN CULTURILE TALE

• MOD DE ACȚIUNE:
Alfadone 10 EC este un insecticid de contact din grupa piretroizilor de sinteză cu spectru larg de combatere. Are acțiune de șoc 
a insectelor dăunătoare din culturile agricole. Se poate aplica preventiv sau curativ. Preventiv se aplică la avertizare, atunci când 
condițiile de cultură și ale mediului înconjurător sunt favorabile apariției dăunătorilor. Curativ se aplică la semnalarea dăunătorilor. 
Nu este fitotoxic la dozele recomandate.

• MOD DE UTILIZARE:
Tratamentele se fac dimineața sau seara, pentru a se evita stropirea plantelor când temperaturile sunt ridicate, iar stomatele 
frunzelor închise. Nu se recomandă a se folosi apă foarte rece, precum și apă din diverse surse, cu grad ridicat de poluare.
Alfadone 10 EC poate fi aplicat cu echipamente convenționale de pulverizat, incluzând echipamente atașate de tractor, purtate 
sau autopropulsate, reglate și calibrate, conform instrucțiunilor de utilizare furnizate de către producător. Volumul de soluție 
utilizat este de 200– 400 l/ha, în funcție de cultură și echipamentul de stropit. Se va aplica cu grijă în apropierea apelor, în 
așa fel încât produsul să nu ajungă să le contamineze. Pentru aceasta se va regla atent și se va cunoaște lățimea de lucru a 
aplicatoarelor. După terminarea lucrului, mașinile vor fi golite și curățate în câmp, de resturi sau urme de produs.

Alfadone 10 EC este un insecticid de contact din grupa piretroizilor de sinteză, 
cu spectru larg de combatere. Are acțiune de șoc a insectelor dăunătoare din 
culturile agricole. Se poate aplica preventiv sau curativ. 

CONȚINE:
ALFA CIPERMETRIN 100 g/l

INSECTICIDE

Cultura Doza Organismul dăunător Volumul de apă ( litri/ha)

Grâu 100 ml/ha Ploșnița cerealelor

200-400

Grâu, Orz, Ovăz 100 ml/ha Gândacul bălos

Cereale păioase 100-150 ml/ha Afide

Porumb 150 ml/ha Sfredelitorul porumbului

Rapiță 100 ml/ha
Purici de pământ, gândacul 
lucios, gărgărița tulpinilor

Cartof 100 ml/ha Gândacul din Colorado

Nu se prepară mai multă soluție decât atât cât este necesar. La prepararea soluției, se umple 
până la jumatate cu apă rezervorul mașinii și se pornește agitatorul. Se adaugă produsul de tratat 
și apoi se completează cu apă până la umplerea rezervorului.

• MOD DE APLICARE:
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CYPERFOR 100 EW

CYPERFOR 100 EW

TEHNOLOGIA INOVATECH+
ÎMPOTRIVA INSECTELOR DĂUNĂTOARE

• CE ESTE CYPERFOR 100 EW ȘI LA CE SE FOLOSEȘTE:
CYPERFOR 100 EW este un insecticid cu activitate neurotoxică, de contact și ingestie, asupra unui număr mare de insecte 
dăunătoare. 
Grație biodisponibilității maxime a cipermetrinului, corelată cu INOVATECH+, tehnologia inovativă, a formulării EW, precum și cu 
utilizarea unui agent de umectare specific, produsul asigură o acoperire și o persistență a activității net superioară.
 
INOVATECH+ reprezintă o nouă formulare apoasă EW specială (emulsie, ulei în apă), ceea ce conferă produsului:

CYPERFOR 100 EW este un insecticid cu activitate neurotoxică, de contact și 
ingestie, asupra unui număr mare de insecte dăunătoare.  Grație biodisponibilității 
maxime a cipermetrinului, corelată cu INOVATECH+, tehnologia inovativă, a 
formulării EW precum și cu utilizarea unui agent de umectare specific, produsul 
asigură o acoperire și o persistență a activității net superioară.

CONȚINE:
100 g/l CIPERMETRIN 

INSECTICIDE

Cultura Doza Spectrul de combatere

Porumb, porumb zaharat, sorg, mazăre, rapiță, cereale, floarea-soarelui - 
tratamente generale de aplicare la dăunătorii de sol 

0,3 l/ha Noctuide 

Cereale - tratamente în vegetație (doar grâu, secară, triticale)
0,25 l/ha Afidele spicului

0,20 l/ha Afidele frunzelor

Crucifere oleaginoase - tratamente în vegetație
(rapiță, muștar, susan, in pentru ulei și fibre)

0,25 l/ha Meligethes aeneus (Gândacul lucios)

0,25 l/ha
Psylliodes chrysocephala (Puricele 

cruciferelor)

Cartof - tratamente în vegetație 0,20 l/ha
Leptinotarsa decemlineata 
(Gândacul din Colorado)

Livezi de măr, păr, gutui 0,30 l/ha
Cydia pomonella

(viermele merelor și perelor)

Viță de vie

0,30 l/ha Noctuide

0,30 l/ha
Scaphoideus titanus (Cicada, vector 

a flavescenței aurii)

0,25 l/ha
Eudemis (Molia strugurilor)/Cochilis 

(Molia viței de vie)

• MOD DE APLICARE:

Crucifere oleaginoase 
• Puricele cruciferelor: Adulți: se aplică atunci când mușcăturile sunt observate pe 8 din 10 plante, de la 
răsărire până la 3 frunze. Larve: se aplică atunci când se observă cel puțin o galerie pe 7 plante din 10, de 
la faza de rozetă, când dezvoltarea culturii e oprită, până la începutul alungirii tulpinii. 

• Gândacul lucios: Se aplică atunci când sunt vizibili mugurii florali, mugur verde - când este găsită o insectă 
pe plantă sau în momentul apariției primelor petale dacă se observă 2-3 insecte pe plantă. 

• Gărgărița silicvelor: Cultura este susceptibilă a fi atacată de la formarea primelor păstăi, până când 30 
dintre păstăi ating dimensiunile finale.

Cartof
Se aplică de la răsărire până la sfârșitul înfloririi, când larvele și adulții sunt prezenți.
La măr, viță-de-vie și pentru tratamentele generale la sol, se aplică atunci când sunt detectate primele 
semne de infestare.

• MOD DE UTILIZARE:

Cereale
Afidele spicului: se aplică la apariția primelor afide - de la începutul inflorescenței până la sfârșitul înfloririi; 
Afidele frunzelor: se aplică la apariția primelor afide, de la stadiul de 2-3 frunze până la sfârșitul înfrățirii. 

Eficacitate biologică superioară demonstrată, în comparație cu formularea EC (concentrat emulsionabil), asigurând o  
acțiune imediată (efect de șoc) asupra dăunătorilor.  
Atenție sporită față de mediul înconjurător, datorită reducerii cantității de solvenți la pragul minimal (70% apă) și a 
utilizării co-formulanților proprii. 
Garanție a securității și confortului având o formulare mai puțin toxică, încadrat doar ca iritant (Xi), cu un miros slab.
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FORMULARE
SUPERIOARĂ

CYPERFOR
100 EW

INSECTICID

CYPERFOR 100 EW:

Formulare apoasă EW specială
Efect de șoc
Mod dublu de acțiune - contact și ingestie
Spectru larg de combatere
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OSMO
ÎMBUNĂTĂȚEȘTE CALITATEA
APEI PENTRU STROPIT

DESPRE OSMO:
OSMO este un adjuvant, ce are proprietatea de a regla pH-ul apei folosită în efectuarea stropirilor foliare.
Acidifierea apei crește disponibilitatea elementelor nutritive, în special a calciului și magneziului, nu permite realizarea hidrolizei 
alcaline a substanțelor active folosite la efectuarea tratamentului și îmbunătățește gradul de amestecare al acestora.
Realizarea unei valori optime a pH-ului este fundamentală în vederea obținerii unei eficacități ridicate în cazul multor fungicide, 
erbicide, pesticide organofosforice, produse pe bază de piretrine naturale sau alte fungicide și insecticide de origine naturală.

• UN PRODUS, 3 SOLUȚII:

• FACTORI CHEIE PENTRU OBȚINEREA UNOR TRATAMENTE CU EFICIENȚĂ MAXIMĂ:
1. Ordinea de introducere a produselor în rezervor:
  Se umple rezervorul echipamentului de stropit cu o cantitate de până la ¾ apă;
  Se adaugă o doză corespunzătoare de OSMO;
  Se așteaptă timp de 5-10 minute;
  Se adaugă apoi celelalte produse în funcție de formulare – WSP, WP, WG, SC, SL, EW, EC, OD;
2. Umiditatea aerului mai mare de 70%;
3. Viteza vântului (lipsă sau slabă);
4. Temperatura 10-12 °C.
Cu cât soluția este mai stabilă, cu atât mai eficient este tratamentul!

• 5 MOTIVE DE SATISFACȚIE!
  Protejează substanța activă împotriva hidrolizei și a complexării;
  Ajustează pH-ul soluției până la nivelul optim;
  Permite menținerea duzelor curate;
  Micșorează tensiunea de suprafață;
  Mărește aderența preparatului de plantă.

Apa este un vector al tratamentelor cu pesticide. Așadar este necesar controlul și îmbunătățirea parametrilor ei fizico-chimici, în 
scopul maximalizării eficienței soluțiilor pentru protecția plantelor.

pH-ul. Intervalul optim al pH-ului soluției de lucru este cuprins între 5,5 și 6.5. În cazul în care pH-ul ≥ 7, fenomenul de hidroliză 
alcalină va distruge particulele de pesticide într-un mod progresiv, dar nelimitat.

Duritatea: Ionii de Ca și Mg (încărcați pozitiv) vor fi compuși din particule de pesticide, care sunt încărcați negativ. Fenomenul 
complexării dezactivează componenții activi, într-un mod rapid, dar limitat.
Aceste două reacții chimice, dacă nu sunt controlate, pot duce la scăderea eficienței tratamentului până la 30%.

Îmbunătățește 
parametrii fizico-chimici 

ai amestecului.
Crește accesibilitatea 
substanțelor active 
pentru plante.

Campion în pulverizare

Asigură o calitate 
excelentă a 
pulverizării.

ÎN REZERVOR

PE BURUIENI

STROPIREA

Un produs - 3 soluții

1

2

31 2 3Stropirea – Asigură o 
calitate excelentă a 
pulverizării;

În rezervor – Îmbunătățește 
parametrii fizico-chimici ai 
amestecului;

Pe buruieni – Crește 
accesibilitatea substanțelor 
active pentru plante.

OSMO
OSMO este un adjuvant, ce are proprietatea de a regla pH-ul apei folosită 
în efectuarea stropirilor foliare. Acidifierea apei crește disponibilitatea 
elementelor nutritive, în special a calciului și magneziului, nu permite realizarea 
hidrolizei alcaline a substanțelor active folosite la efectuarea tratamentului și 
îmbunătățește gradul de amestecare al acestora.

pH
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VIN-GOLD 
PREVINE CRĂPAREA PĂSTĂILOR
ȘI ÎMPRĂȘTIEREA SEMINȚELOR

• DESPRE VIN-GOLD:
Adjuvantul ce se aplică înainte de recoltare la culturile de rapiță și cereale, pentru a împiedica scuturarea silicvelor și pentru a 
preveni încolțirii semințelor de cereale în spic.

• MOD DE ACȚIUNE:
Produsul se aplică înainte de recoltare la culturile de rapiță, soia, mazăre, cereale, etc. pentru a preveni scuturarea și pierderile 
de producție la recoltare.

• BENEFICIILE UTILIZĂRII LUI VIN-GOLD SUNT:

 Împiedică scuturarea silicvelor/păstăilor înainte și în timpul recoltării, în cazul culturilor de rapiță, fasole, soia;
 După aplicare, produsul formează o peliculă semipermeabilă pe suprafața silicvelor și păstăilor;
 VIN-GOLD încetinește supracoacerea, menținând silicvele/păstăile elastice;
 Oprește absorbția apei (din rouă sau ploi) în silicve/păstăi, permițând dezvoltarea naturală a acestora;
 Reduce riscul de încolțire a semințelor de cereale în spic;
 Umiditatea mai scăzută a semințelor de cereale la recoltare.

• MOD DE UTILIZARE:
Pentru a obține eficiența maximă, VIN-GOLD trebuie aplicat de la începutul maturității silicvelor (cca. 2 - 3 săptămâni înainte 
de recoltare), când jumătate dintre silicve s-au transformat din verde închis în verde deschis, iar conturul semințelor poate fi 
observat prin silicvă.

Ultima fază în care se mai poate aplica, astfel încât tratamentul să aibă efect, este atunci când silicva este galbenă, dar încă 
pliabilă. Silicva nu trebuie să aibă textură de „pergament” și trebuie să poată fi îndoită în cerc fără a se crăpa.

• MOD DE APLICARE:

• COMPATIBILITATE:

La aplicarea tratamentului, trebuie să se ia în considerare că sunt necesare cel puțin 30 de minute după 
aplicarea tratamentului și uscarea produsului pe plante, până la prima ploaie sau irigare.
Se aplică în doză de 0,25% (0,25 l/ 100 l apă) - Cantitatea de apă recomandată pentru efectuarea 
tratamentului este de 100-150 l/ha.

VIN-GOLD este compatibil cu majoritatea desicanților, a fungicidelor și insecticidelor recomandate a se 
aplica la rapiță;
Nu se recomandă amestecul cu produse pe bază de bor, substanțe alcaline, acide, oxidanți sau nitrați; 
Înainte de aplicarea în amestec cu alte produse se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate. 

VIN-GOLD
Adjuvantul ce se aplică înainte de recoltare la culturile de rapiță pentru a 
împiedica scuturarea silicvelor. Produsul se aplică înainte de recoltare la 
culturile de rapiță, soia, mazăre, cereale, etc. pentru a preveni scuturarea și 
pierderile de producție la recoltare.
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AnnGro™ 
ADJUVANT
DIN ERA NANOTEHNOLOGIEI

• DESPRE AnnGro™
AnnGro™ este format din nano-vezicule transportatoare care „ambalează” produsul chimic cu care este combinat și apoi 
îmbunătățește absorbția lui de către plantă. AnnGro™ facilitează distribuția produsului în interiorul plantei. Molecula ”ambalată” 
este eliberată intracelular, când nano-veziculele de AnnGro™ sunt metabolizate. AnnGro™ este sigur pentru om, animale și 
mediul înconjurător. 
Conține: esteri etilați ai acizilor grași 25 g/l
AnnGro™ stimulează un proces biologic, ce este compus din patru etape, fiind conceput să:

Înainte de efectuarea amestecului: Agitați bine ambalajul de AnnGro înainte de a măsura cantitatea 
necesară;

Pentru amestecul cu produse lichide (pesticide sau îngrâșăminte foliare): Amestecați bine cantitatea de 
pesticide sau îngrășăminte foliare cu cantitatea necesară de AnnGro într-un recipient corespunzător, apoi 
adăugați amestecul în rezervorul mașinii de stropit. Agitați bine înainte de stropire; 

Pentru amestecul cu produse solide (pesticide sau îngrășăminte foliare): Amestecați produsul solid
într-un recipient corespunzător, cu cantitatea corespunzătoare de apă necesară pentru a obține o suspensie.

Adăugați cantitatea necesară de AnnGro și agitați energic. Adăugați amestecul în rezervorul mașinii de stropit. 

Agitați bine înainte de stropire.

• INSTRUCȚIUNI DE AMESTEC: 

Cultura Doza ml/ha Observații

Toate culturile agricole 
și horticole

150-300 ml Folosiți această doză de AnnGro când aplicați pesticidele 

120-240 ml/ha
Folosiți această doză de AnnGro când aplicați îngrășăminte foliare în 

concentrație de 1-2%

60-120 ml/ha Folosiți această doză de AnnGro când aplicați biostimulatorul ComCat

1,0-2,0 ml/l îngrășământ lichid 
aplicat

Folosiți această doză de AnnGro când aplicați îngrășăminte lichide, cum ar fi 
UAN

• MOD DE APLICARE:

 “Ambalează” molecule hidrofile și hidrofobe; 
 Să scadă tensiunea de suprafață a soluției și ajută la penetrarea stratului ceros de pe frunze; 
 Să transloce între diferite părți ale plantei, să traverseze pereții și membranele celulare și să livreze moleculele   
 ambalate în interiorul celulelor;  
 Să elibereze intracelular moleculele/ionii ”ambalate”. Când veziculele de AnnGro™ sunt metabolizate intracelular  
 acestea furnizează celulelor energie suplimentară.

AnnGro™
AnnGro™ este format din nano-vezicule transportatoare care „ambalează” 
produsul chimic cu care este combinat și apoi îmbunătățește absorbția lui de 
către plantă. AnnGro™ facilitează distribuția produsului în interiorul plantei. 
Molecula ”ambalată” este eliberată intracelular, când nano-veziculele de 
AnnGro™ sunt metabolizate
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FOLIQ BORON 
FĂRĂ CARENȚĂ DE BOR
ÎN CULTURI

• DESPRE FOLIQ BORON:
FoliQ Boron este fertilizant cu formulare lichidă, concentrat, pentru prevenirea și combaterea rapidă și eficientă a carenței de bor. 
Este recomandat, în special, pentru rapiță, floarea-soarelui, cartof, legume și pomi fructiferi, datorită sensibilității acestor specii 
la carența de bor.
Simptomele carenței de bor se manifestă, în special, pe solurile acide:
La rapiță, frunzele tinere se decolorează, limbul se colorează în roz, iar între nervuri apar pete pestriţe, galbene. Plantele 
au aspect de tufă, cu tulpini subţiri și internodii scurte. Tulpinile sunt goale și prezintă leziuni ondulate, necrotice,cauzate de 
deficiența de creștere; La sfecla de zahăr - Putrezirea inimii rădăcinii; Conopidă - Tulpina goală și brunificarea căpățânii; 
Rădăcinoase - Necrozarea și degradarea țesuturilor meristematice din vârfurile de creștere. 

• AVANTAJE:

CONȚINE:
150 g/l BOR SUB FORMĂ DE BORETANOLAMINĂ 

PENTRU PLANTE REZISTENTE
ȘI PRODUCȚII RIDICATE

• DESPRE FOLIQ BORON NP:
FoliQ® Boron NP este un îngrășământ foliar formulat sub formă de suspensie, concentrat, îmbogățit cu microelemente chelatate 
EDTA. Recomandat pentru culturi care au nevoie de microelemente: sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, rapiță, porumb, cereale, 
soia, pomi fructiferi și viță-de-vie.

• AVANTAJE:
 Produsul este ușor de dozat și aplicat;
 Rapid absorbit și transportat în interiorul plantei;
 Creștere și dezvoltare optimă a plantelor;
 Rezistență crescută la îngheț;
 Dezvoltare generativă mai bună; 
 Producții mai ridicate, calitate mai bună;
 Produsul se poate aplică în amestec cu aproape toate produsele de protecția plantelor
 și cu alți fertilizanți din gama FoliQ.

• COMPOZIȚIA CHIMICĂ:

CONȚINE:
8%N+10%P2O5+9%B+CU, Fe, Mn, Mo, Zn

FOLIQ BORON NP 

Cultura Doza l/ha Nr tratamente Momentul aplicării

Cereale 1 - 1,5 1-2 1-2 primul tratament la reluarea vegetației în primăvară și al doilea la 10-15 zile 

Rapiță 1 - 1,5 2-3
2-3 tratamente începând cu faza de 2-3 frunze până la începutul înfloritului, 

aplicat în cel puțin 200 l apă/ha

Floarea-soarelui 1 - 1,5 1-2
1-2 tratamente de la 2-4 frunze până la începerea înfloritului,

aplicat în cel puțin 200 l apă/ha

Porumb 1 -1,5 1-2 1-2 tratamente de la 2-4 frunze până în faza de 8-10 frunze

Sfeclă de zahăr 1 - 1,5 2-3 În timpul creșterii intensive

Soia 1 - 1,5 1-2 De la 5-6 frunze până la începerea înfloritului

Legume 1 - 1,5 2-3 Înainte și după înflorire, aplicat în cel puțin 600 litri de apă

Gazon 1 - 1,5 2-3 2-3 tratamente în timpul creșterii intensive

Carență latentă Carență vizibilă

Cultura Nr tratamente Doza l/ha Nr tratamente Doza l/ha Momentul aplicării

Rapiță 2 1,0 2 - 3 1,5

În timpul creșterii 
intensive

Floarea-soarelui 1 - 2 1,0 2 1,5

Sfecla de zahăr 2 1,0 2 - 3 1,5

Porumb 1 - 2 1,0 2 1,5

Cartof 1 - 2 1,0 2 1,5

Culturi brasicacee 2 1,0 2 – 3 1,5

Morcov, țelină 2 1,0 2 – 3 1,5

Tutun 1 1,0 2 1,0

• MOD DE APLICARE:

• MOD DE APLICARE:

• COMPOZIȚIA CHIMICĂ:

Microelemente %

Bor (B)  9,00

Cupru (Cu) 0,05

Fier (Fe) 0,10

Mangan (Mn 0,05

Molibden (Mo) 0,001

Zinc (Zn) 0,05

Cultura Doza (l/ha) Data aplicării

Pomi fructiferi 
(semințoase) 1-2 3 tratamente: 1 - dezmugurit, 2 - după căderea petalelor, 3 - după recoltare

Pomi fructiferi 
(sâmburoase) 1 3 tratamente:  1 - dezmugurit, 2 - după căderea petalelor, 3 - după recoltare 

Căpșun 2 1 tratament: înaintea înfloririi 

Macroelemente %

Azot (N)  8,03

Fosfor (P
2
O

5
) 10,00

Microelemente % greutate

Bor (B) 
(echivalentul a cca 150 g/l B) 11

Proprietăți fizice: Densitatea - cca 1,36 kg/l; 
pH ca. 7,0-8,0

Atenție! A se folosi doar în cazul carenței de bor. Nu depășiți dozele recomandate

Produsul este ușor de dozat și aplicat;
Rapid absorbit și transportat în interiorul plantei datorită 
formulării moderne ce constă în eco-chelatarea borului;
Produsul se poate aplica în amestec cu aproape 
toate produsele de protecția plantelor, dar și cu alți 
fertilizanțidin gama FoliQ.
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FERTILIZANTUL CARE PREVINE ȘI TRATEAZĂ
CARENȚA DE CALCIU 

• DESPRE FOLIQ CALMAX:
Foliq Calmax este un fertilizant foliar cu formulare modernă, recomandat pentru a preveni și trata carența de calciu la culturile 
horticole. Acesta are efect pozitiv asupra valorii comerciale, prin creșterea duratei de păstrare a fructelor și legumelor.
Foliq Calmax reduce pierderile cauzate de boli fiziologice precum: putregaiul apical al fructelor, pătarea neagră a fructelor de măr, 
arsura marginală a frunzelor de salată.
Conținutul de magneziu și azot, împreună cu o varietate de microelemente, garantează nutriția suplimentară necesară creșterii 
corespunzătoare a plantelor, a producției și calității.
Foliq Calmax prin compoziția sa (14%N+21%CaO+3%MgO+microelemente) furnizează suplimentul necesar de micro și 
macroelemente asigurând o producție ridicată, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ.

• AVANTAJE:
 Elimină carențele de calciu;
 Crește rezistența la atacul bolilor;
 Previne în mod eficient crăparea fructelor și a legumelor;
 Asigură o durată de păstrare mai îndelungată.

• COMPOZIȚIA CHIMICĂ:

Microelemente chelatate cu EDTA
Densitate: 1,40 kg/l, pH 6,0-7,0

FOLIQ CALMAX

CONȚINE:
14%N+21%CaO+3%MgO+MICROELEMENTE

Macroelemente g/l

Azot (N) 140

Calciu (CaO) 210

Magneziu (MgO) 30

Microelemente g/l

Bor (B) 0,70

Cupru (Cu) 0,56

Fier (Fe) 0,70

Mangan (Mn) 1,40

Molibden (Mo) 0,14

Zinc (Zn) 0,28

Cultura Doza l/ha Momentul aplicării

Pomi fructiferi 2-5 1-4 tratamente: la creșterea fructelor

Pomi fructiferi (sâmburoase) 3-6 3-4 tratamente: de la începutul creșterii fructelor

Căpșuni 3-6 (max 3%) 2-3 tratamente: din stadiul de formare a fructelor

Salată verde 4-5 2-3 tratamente: la 2 săptămâni de la plantare

Tomate, ardei, castraveți 4-5 (0,1 % în solarii) 2-3 tratamente: de la începutul stadiului de formare a fructelor

Varză, conopidă, broccoli (Brassicaceae) 4-5 2-3 tratamente de la începutul formării bulbului

Alte legume (în câmp) 4-5 2-3 tratamente: în stadiul de creștere

• MOD DE APLICARE:

FOLIQ CEREALE
FĂRĂ CARENȚE DE MICROELEMENTE
ÎN CULTURILE DE CEREALE

• DESPRE FOLIQ CEREALE:
FoliQ Cereale este un îngrășământ cu aplicare foliară și cu o formalare special concepută pentru a preveni și trata carența de 
microelemente din plante. Compoziția produsului asigură în mare măsură nevoile de nutriție ale unor culturi intensive,asigurându-le 
o dezvoltare corespunzătoare pe toată durata periodei de vegetație, favorizând obținerea unor producții mari și stabile.

• COMPOZIȚIA CHIMICĂ:

CONȚINE:
12%N+15%K2O+4%MgO+7%SO3+MICROELEMENTE

Microelemente g/l % din volum

Bor (B) 0,3000 0,435

Cupru (Cu) 0,5000 0,725

Fier (Fe) 1,0 1,450

Mangan (Mn) 1,5 2,175

Molibden (Mo) 0,0100 0,015

Zinc (Zn) 1,0 1,450

Macroelemente g/l % din volum

Azot (N) total 8 12

Azot ureic (NH
2
) 4 6

Azot amoniacal (NH
4
) 4 6

Potasiu (K
2
O) 10 15

Magneziu (MgO) 3 4

Sulf (SO
3
) 5 7

Cultura Doza l/ha Momentul aplicării

Cereale

0,5-1,0

3 tratamente: toamna -un tratament la apariția celei de-a treia frunze; 
primăvara- un tratament după plecarea în vegetație și al doilea tratament la 

sfârșitul fazei de burduf.

Rapiță
3 tratamente: toamna - un tratament în faza de 4-6 frunze; primăvara - al 

doilea după plecarea în vegetație și al treilea la începutul înfloririi

Sfeclă de zahăr
2 tratamente: primul tratament la stadiul de 4-6 frunze și al doilea 

tratament la încheierea rândurilor

Porumb
2 tratamente: primul tratament la stadiul de 4-6 frunze și al doilea la stadiul 

de 8-10 frunze

Floarea - soarelui 2 tratamente: în intervalul 6-10 frunze

Cartof
2 tratamente: primul tratament după înflorire, al doilea tratament - în timpul 

formării tuberculilor

Pomi fructiferi
2-3 tratamente în primăvară și după recoltare. Se aplică combinat cu 

tratamentele pentru protecție a plantelor

• MOD DE APLICARE:

FoliQ Cereale, pentru obținerea unei dezvoltări optime înainte de 
intrarea în iarnă, pentru a rezista mai bine la îngheț.

FERTILIZANȚI FOLIARI
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FOLIQ Cu COPPER 
RECOMANDAT PENTRU PREVENIREA
ȘI TRATAREA CARENȚEI DE CUPRU 

• DESPRE FOLIQ Cu COOPER:
FoliQ Cu Copper este recomandat pentru prevenirea și tratarea carenței de cupru. Se caracterizează printr-o absorbție rapidă prin 
frunze, mult mai rapidă decât cea a sulfatului de cupru. În plus, mai conține și alte elemente ușor asimilate de către plante cum 
sunt azotul și sulful, care îmbunătățesc echilibrul nutritiv și absorbția cuprului de către plantă. 
Cuprul este unul dintre cele mai importante microelemente din nutriția unor culturi ca: rapița și sfecla de zahăr. Cuprul stimulează 
transportul azotului din frunze înspre boabele din spic, fapt ce îmbunătățește eficiența fertilizării cu azot și crește conținutul 
de proteine din cereale. În plus, cuprul are și un rol fungi-static, fapt ce mărește rezistența plantelor împotriva atacului de boli 
specifice. Plantele care suferă de carența de cupru sunt mai predispuse la atacul de boli.

• COMPOZIȚIA CHIMICĂ:

CONȚINE:
20% N + 6,75% Cu + MICROELEMENTE

Microelemente % greutate % din volum

Cupru (Cu) 5,0 6,750

Mangan (Mn) 0,5 0,675

Zinc (Zn) 0,5 0,675

Cultura Doza (l/ha) Modul de aplicare

Cereale de toamnă 1,0 – 2,0
3 tratamente: toamna - un tratament la apariția celei de-a treia frunză; 

primăvara - un tratatament la pornirea în vegetației, și al treilea tratament în 
faza de burduf

Cereale de primăvară 1,0 – 2,0 2 tratamente: la începutul înfrățirii și la sfârșitul stadiului de burduf

Sfeclă pentru zahăr 1,0 – 2,0 1 tratament: când cultura se află în faza de 4-6 frunze

Cartof 1,0 – 2,0 1 tratament: după înflorire

Pomi fructiferi și arbuști fructiferi 1,0 – 1,5 2 tratamente: la începutul dezmuguririi și după recoltare

Morcovi, ceapă, salată verde (în câmp) 1,0 – 1,5
2 tratamente: după ce s-au observat primele semne de carență și se repetă 

după 10-14 zile.

• MOD DE APLICARE:

Macroelemente % greutate % din volum

Azot (N) total 15 20

Azot ureic (NH
2
) 15 20

Proprietăți fizice: Densitate cca. 1,35 kg/l; pH 5,0-6,0

fertilizanți foliari

Apă pură

Eficacitate 
ridicată 

Dimensiunea 
particulelor

CEL MAI ÎNALT 
STANDARD DE CALITATE

Îmbunătățește 
solubilitatea și 

împidică precipitarea

Agenți umectanți, surfactanți, 
antievaporanți, chelatare EDTA, 

agenți de adeziune

Tehnologia folosită 
asigură particule 
uniforme la dimensiunea 
corespunzătoare

FOLIQ
Fertilizanții foliari din gama FoliQ sunt fabricați din materii de cea mai înaltă 
calitate, având la bază apa pură, folosind o moară modernă de concasare 
și o stație de degazare a produsului. Noua gamă FoliQ înseamnă inovație și 
performanță.
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ÎNGRĂȘĂMÂNT CU APLICARE FOLIARĂ,
BOGAT ÎN ZINC ȘI BOR

Microelemente % din greutate % din volum

Bor (B) 4,00 5,5

Zinc (Zn) 4,00 5,5

• DESPRE FOLIQ MAIZE:
FoliQ Maize este un îngrășământ cu aplicare foliară, îmbogățit cu zinc și bor. Produsul a fost astfel formulat încât să asigure 
necesarul culturilor sensibile la carența acestor două microelemente. FoliQ Maize trebuie folosit la culturile de cereale, porumb, 
cartof, dar și rapiță și celelalte crucifere, sfecla pentru zahăr și pomi fructiferi, pentru a completa necesarul culturilor în aceste 
două microelemente. Problemele privind absorbția din sol a acestor microelemente, apar din cauza următoarelor situații:

 temperatura scăzută a solului;
 precipitații abundente, în special pe solurile ușoare;
 conținut scăzut sau ridicat în materie organică;
 pH ridicat;
 conținut prea mare de fosfor al solului;
 dezvoltarea insuficientă a sistemului radicular.

• COMPOZIȚIA CHIMICĂ:

• MOD DE APLICARE:

Microelemente chelatate cu EDTA și 100% 
solubile în apă.
Proprietăți fizice: densitate cca 1,37 kg/l; pH 6,0-7,0

FOLIQ MAIZE

CONȚINE:
6% N + 5,5% B + 5,5% Zn

Cultura Doza (l/ha) Momentul aplicării

Porumb 1,0-2,0 2 tratamente: primul la stadiul de 4-6 frunze , iar al doilea în stadiul de 8-10 frunze

Cereale de toamnă 1,0 2-3 tratamente: toamna - un tratament la începutul înfrățirii; primăvara -1-2 tratamente: primul 
tratament după reluarea vegetației, iar al doilea la înspicare

Cereale de primăvară 1,0 2 tratamente: primul tratament la stadiul de 3 frunze; al doilea tratament la stadiul de înspicare

Rapiță 2,0 2 tratamente: toamna - primul  tratament: la stadiul de 6-8 frunze, primăvara - 2 tratamente: la 
începutul alungirii tijei florale; la începutul înfloririi 

Sfeclă pentru zahăr 2,0 2 tratamente: 1 tratament - la stadiul de 6 frunze, iar al doilea la încheierea rândurilor

Cartof 2,0 2 tratamente: primul tratament la începutul creșterii intensive, iar următorul tratament la începutul 
înfloririi

Pomi fructiferi 1,0-2,0 2-4 tratamente: primăvară - 1-2 tratamente: de la stadiul de dezmugurit până la începtul înfloririi; 
toamna -1-2 tratamente: după recoltat

Căpșun 2,0 2 tratamente: primul tratament: după pornirea în vegetație, al doilea tratament: în toamnă, 10-14 zile 
după recoltare

Crucifere 2,0 2 tratamente: primul tratament - în stadiul de 4-6 frunze și următorul tratament după 10-14 zile

Rădăcinoase 2,0 2 tratamente: primul tratament- în stadiul de 3-4 frunze, iar al doilea tratament după 10-14 zile

Legume 2,0 1 tratament: înainte de înflorit

FOLIQ MAKRO 21
EFICIENȚĂ RIDICATĂ
A NUTRIȚIEI CULTURILOR

• DESPRE FOLIQ MAKRO 21:
FoliQ Makro 21 este un îngrășământ cu aplicare foliară, recomandat pentru o gamă mare de culturi agricole și horticole, datorită 
concentrației ridicate de elemente nutritive și a echilibrului perfect dintre ele. Previne și tratează carențele vizibile sau latente 
de macro și microelemente. Tehnologia de fabricare și formularea sa de ultimă generație face ca toate elementele nutritive din 
compoziția produsului să fie rapid asimilate. Eficiența ridicată a nutriției culturilor aflate în diferite stadii de vegetație.

• COMPOZIȚIA CHIMICĂ:

CONȚINE:
21% N + 21% P2O5 + 21% K2O + MICROELEMENTE

• MOD DE APLICARE:

Macroelemente % greutate % din volum

Azot (N) total 14 21

Azot amoniacal (NH
4
) 3 5

Azot nitric (NO
3
) 2 3

Azot ureic (NH
2
) 9 14

Fosfor (P
2
O

5
) 14 21

Potasiu (K
2
O) 14 21

Proprietăți fizice: Densitate cca. 1.33 kg/l; pH 5,0-6,0

FoliQ Makro 21 ar trebui utilizat în mod preventiv în anumite faze de dezvoltare vegetativă, sau ca un mijloc de intervenție în cazul unor 
carențe de macroelemente. 

Microelemente % greutate % din volum

Bor (B) 0,033 0,050

Cupru (Cu) 0,040 0,060

Fier (Fe) 0,100 0,150

Mangan (Mn) 0,010 0,015

Molibden (Mo) 0,007 0,011

Zinc (Zn) 0,030 0,045

*Chelatat cu EDTA

Cultura Doza (l/ha) Momentul aplicării

Cereale de toamnă 2,0 - 3,0 2 tratamente: primul tratament după plecarea în vegetație, al doilea în faza de burduf

Cereale de primăvară 2,0 - 3,0 2 tratamente: primul tratament la stadiul de 3-4 frunze, al doilea în faza de burduf 

Rapiță 2,0 - 3,0 2 tratamente: primăvara: primul la pornirea în vegetație, al doilea la începutul înfloritului

Sfeclă pentru zahăr 2,0 - 3,0 2 - 3 tratamente: primul tratament începând cu faza 4-6 frunze, al doilea la ”închiderea” rândurilor de 
frunze

Porumb 2,0 - 3,0 2 tratamente: în fazele de 3-5 frunze și de 6-10 frunze

Floarea-soarelui 2,0 - 3,0 2 tratamente: în intervalul 6-10 frunze

Cartof 2,0 - 3,0 2 - 3 tratamente: primul tratament la începutul fomării tuberculilor, al doilea tratament atunci când 40% 
dintre tuberculi sunt formați

Legume (câmp) 2,0 - 3,0
2 - 3 tratamente: primul tratament începând cu stadiul de 4-6 frunze. Al doilea tratament după răsărire: 

după un stres provocat de diferiți factori nefavorabili cum sunt: înghețul, seceta, grindina, umiditate 
excesivă a solului, etc., în scopul de a salva cultura 

Pomi fructiferi 3,0 – 5,0
2 tratamente: primul tratament la dezmugurire, pentru a stimula creșterea frunzelor, și al doilea după 

înflorit, în timpul creșterii vegetative intense, și în condiții care împiedică absorbția microelementelor din 
sol

Arbuști fructiferi 3,0 – 5,0 îngrășământul se folosește, în special, în fazele de creștere intensă și în condiții care împiedică 
absorbția microelementelor din sol
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STIMULEAZĂ CREȘTEREA PLANTELOR
ÎN CONDIȚII DE STRES

• DESPRE FOLIQ 36 NITROGEN:
FoliQ 36 Nitrogen este recomandat pentru fertilizarea culturilor agricole, oferind o productivitate ridicată. Aplicarea produsului 
grăbește regenerarea culturilor afectate pe timpul iernii sau care prezintă efecte de fitotoxicitate provocate de aplicarea produselor 
de protecția plantelor (PPP-uri). Aplicat când plantele sunt tinere, stimulează creșterea în perioadele când absorbția elementelor 
nutritive este limitată, deoarece sistemul radicular nu este dezvoltat suficient.

• AVANTAJE:

• MOD DE APLICARE:

• COMPOZIȚIA CHIMICĂ:

Macroelemente % greutate % din volum

Azot (N) total 27 36

Azot amoniacal (NH
4
) 5 24

Azot nitric (NO
3
) 4 5

Azot ureic (NH
2
) 18 7

Magneziu (MgO) 3 4

Proprietăți fizice: Densitatea - cca 1,34 kg/l; pH cca. 5,5-6,5

Microelemente % greutate % din volum

Bor (B) 0,010 0,012

Cupru (Cu) 0,007 0,008

Fier (Fe) 0,020 0,027

Mangan (Mn) 0,013 0,015

Molibden (Mo) 0,001 0,001

Zinc (Zn) 0,005 0,006

*Chelatat cu EDTA

FOLIQ 36 NITROGEN

CONȚINE:
36% N + 4% MgO + MICROELEMENTE

Cultura Doza (l/ha) Momentul aplicării

Cereale

3-5 l/ha

3-4 tratamente: toamna - 1 tratament începând cu faza de 3 frunze; primăvara - 2-3 tratamente la 
pornirea în vegetație până la apariția spicului

Floarea-soarelui 2 tratamente: în intervalul 5-10 frunze 

Rapiță 2 tratamente: 1 tratament în faza de alungire a tulpinii, 1 tratament la începutul înfloririi 

Sfeclă pentru zahăr 3 tratamente: începând cu faza de 4-6 frunze până la  încheierea rândurilor

Cartof 3 tratamente: la 2 - 3 săptămâni după răsărire, următoarele la un interval de 10-14 zile  

Leguminoase 2 tratamente: în timpul creșterilor vegetative intense

Legume (în câmp) 2-3 tratamente: din faza de 2 frunze adevărate (sau la 2 săptămâni după transplantare) până la recoltare 
la un interval de 8-10 zile) 

Pomi fructiferi și arbuști 2 tratamente: la pornirea în vegetație și în faza de creștere intensă 

Conținutul ridicat în azot sub toate formele chimice (ureic, nitric și amoniacal) asigură furnizarea rapidă 
de azot necesar în toate procesele de creștere;
Conținutul de magneziu ușor asimilabil, susține dezvoltarea masei vegetative a plantei și sporește 
producția de carbohidrați; 
Conținutul ridicat în cupru și mangan, elemente ce activează fotosinteza, intensifică efectul azotului și al 
magneziului în plantă, stimulând transformarea azotului în proteine și îmbunătățind calitatea recoltelor; 
pH-ul neutru și efectul de tampon îmbunătățește asimilarea elementelor minerale și îmbunătățește 
gradul de amestec cu produsele de protecția plantelor.

FOLIQ N UNIVERSAL
COMPOZIȚIE ECHILIBRATĂ
PENTRU O ABSORBȚIE RAPIDĂ ȘI EFICIENTĂ

• DESPRE FOLIQ N UNIVERSAL:
FoliQ N Universal este un îngrășământ complex, care poate fi aplicat la toate culturile. Previne și reduce efectul negativ pe care îl 
are carența de microelemente și aprovizionează plantele cu macroelemente de bază. Produsul este recomandat pentru stimularea 
creșterii și dezvoltării plantelor. Aprovizionarea plantelor cu NPK, pe cale foliară stimulează procesele fiziologice, îmbunătățind în 
același timp absorbția substanțelor nutritive prin rădăcini. Tehnologia de fabricare și modul în care este formulat face din el un produs 
de ultimă generație, iar elementele nutritive din compoziția lui sunt rapid asimilate de către plante. 

• AVANTAJE
 Compoziția perfect echilibrată a elementelor nutritive asigură o absorbție rapidă și eficientă; 
 Conținutul bogat și variat de microelemente previne și tratează carențele pentru o gamă mare de culturi; 
 pH-ul neutru mărește gradul de asimilare al elementelor minerale și permite utilizarea eficientă a produsului în   
 amestec cu produse de protecție a plantelor;
 Sistemul-tampon reglează și stabilizează soluția de stropit în timpul efectuării tratamentului; 
 Ajută la obținerea unor producții mari și de bună calitate.

CONȚINE:
14% N + 5% P2O5 + 7% K2O + MICROELEMENTE 

• MOD DE APLICARE:

• COMPOZIȚIA CHIMICĂ:

Macroelemente % greutate % din volum

Azot (N) total 12 14
Azot nitric (NO

3
) 1 1

Azot ureic (NH
2
) 11 13

Fosfor (P
4
O

5
) 4 5

Potasiu (K
2
O) 6 7

Proprietăți fizice: Densitatea - cca 1,34 kg/l; pH cca. 5,5-6,5

Microelemente % greutate % din volum

Bor (B) 0,010 0,012
Cupru (Cu) 0,007 0,008

Mangan (Mn) 0,013 0,015
Molibden (Mo) 0,001 0,001

Zinc (Zn) 0,005 0,006

*Chelatat cu EDTA

Cultura Doza (l/ha) Momentul aplicării

Cereale 3-5 3 - 4 tratamente: toamna - primul tratament începând cu faza de 3 frunze; primăvara - primul tratament la 
pornirea în vegetație și un alt tratament la apariția spicului

Rapiță 3-5 3 tratamente: toamna - primul tratament începând cu faza de 2 - 4 frunze; primăvara - 2 tratamente la 
începutul alungirii tijei florale, înainte de apariția inflorescenței 

Sfeclă pentru zahăr 3-5 3 tratamente: începând cu faza de 4-6 frunze până la încheierea rândurilor de frunze

Porumb 3-5 3 tratamente: începând cu faza de 4 frunze

Floarea-soarelui 3-5 3 tratamente: în intervalul 6-10 frunze

Cartof 3-5 3 tratamente: primul tratament la începutul creșterii lăstarilor, al doilea după înflorire și al treilea tratament 
la formarea tuberculilor

Pomi fructiferi 3-5 Tratamente în perioada de vegetație, de obicei împreună cu tratamentele fitosanitare

Căpșuni 3-5
Se aplică un tratament devreme la pornirea în vegetație, și apoi împreună cu tratamentele împotriva 

putregaiului cenușiu

Legume (în câmp) 3-5 Se aplică împreună cu fiecare tratament fitosanitar de la apariția a 2 frunze până la recoltare

Legume (în spații protejate) 0,2% - 0,3 % Se aplică împreună cu fiecare tratament fitosanitar de la apariția a 2 frunze, până la recoltare

Plante ornamentale 0,2% - 0,3 % Se aplică ca tratamente foliare sau la sol

pH
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FORMULARE NOU DEZVOLTATĂ, PENTRU A PREVENI ȘI COMBATE 
CARENȚELE DE BOR ȘI MOLIBDEN LA O GAMĂ LARGĂ DE CULTURI

Microelemente g/l

Azot (N) 60

Macroelemente g/l

Bor (B) 120

Mangan (Mn) 1,2

Molibden (Mo) 6,0

• DESPRE FOLIQ OLEO:
FoliQ Oleo este o formulare nou dezvoltată, pentru a preveni și combate carențele de bor și molibden la o gamă largă de culturi. 
Folosind tehnologia lignosulfaților se asigură o acoperire excelentă a frunzelor și o adeziune foarte bună a soluției de stropit, adică 
o absorbție eficientă a produsului. În plus, produsul se deosebește prin faptul că oferă siguranță în aplicare chiar și în fazele târzii 
de creștere. FoliQ Oleo contribuie la o mai bună asimilare a azotului furnizat sub formă amoniacală, prin accelerarea procesului 
de transformare a lui în interiorul plantei, în același timp reducând acumularea de nitrați. FoliQ Oleo este recomandat să se aplice 
la culturile de rapiță în toamnă, pentru a stimula o dezvoltare și o creștere corespunzătoare a plantelor înainte de venirea iernii și 
pentru a crește rezistența plantelor la îngheț.

• CARACTERISTICI:
 Conținut ridicat de bor și molibden;
 Bor sub formă de boretanolamină;
 Absorbție eficientă datorită tehnologiei lignosulfaților;
 Elementele nutritive sunt disponibile plantelor, în condiții variate de sol și temperatură;
 Translocare eficientă în interiorul plantei;
 Siguranță ridicată pentru cultură;
 Proprietăți excelente de miscibilitate;

• AVANTAJE:
 Echilibru corespunzător al fitohormonilor și al activității fotosintetice; 
 Îmbunătățirea asimilării azotului din sol;
 Creștere și dezvoltare optimă a plantelor;
 Rezistență crescută la îngheț;
 Dezvoltare generativă mai bună; 
 Producții mai ridicate, calitate mai bună.

• MOD DE APLICARE:

• COMPOZIȚIA CHIMICĂ:

Proprietăți fizice: Densitatea - cca 
1,34 kg/l; pH ca. 7,4-8,1

FOLIQ OLEO

CONȚINE:
60 g/l N + 120 g/l B + 1,2 g/l Mn + 6,0 g/l Mo 

Cultura Doza (l/ha) Momentul aplicării

Rapiță 1-3 1-2 tratamente începând cu faza de 2-3 frunze până la începutul înfloritului, aplicat în cel puțin 
200 l apă/ha

Floarea-soarelui 1-3 1-2 tratamente: de la 5-6 frunze până la începerea înfloritului, aplicat în cel puțin 200 l apă/ha

Leguminoase 1-3 1-2 tratamente: de la 5-6 frunze până la începerea înfloritului, aplicat în cel puțin 600 l apă/ha 

Legume și pomi fructiferi 1-3 1 - 2 tratamente: înainte sau după înflorire, aplicat în cel puțin 600 l apă/ha

FOLIQ S SULPHUR
FERTILIZANTUL CU CEL MAI BOGAT CONȚINUT
DE AZOT ȘI SULF

• DESPRE FOLIQ S SULPHUR:
FoliQ S Sulphur este un fertilizant cu aplicare foliară, formulat ca lichid cu un conținut ridicat de azot și sulf. Compoziția produsului 
și cantitățile de elemente nutritive au fost selectate pentru a corespunde cerințelor plantelor de cultură, sensibile la carența de sulf. 
Culturile sensibile la sulf sunt în special: grâu, porumb, rapiță, sfeclă de zahăr, ceapă, varză și alte brasicacee. Sulful, la fel ca și azotul, 
este un element component al aminoacizilor esențiali (metionina și cisteina) și are un rol vital în sinteza proteinelor. Mai mult, aceste 
două elemente se condiționează reciproc în cadrul proceselor metabolice din plante.

Sulful contribuie în mod semnificativ la creșterea rezistenței plantelor de cultură, fiind mai rezistente la atacul bolilor. Culturile 
semănate în toamnă sunt mai sensibile la carența de sulf. În ultimii ani, pe fondul implementării globale a programelor de mediu, ce 
aveau ca scop reducerea emisiilor de SO

3
, asociat cu utilizarea limitată a fungicidelor pe bază de sulf, carența de sulf a devenit pe zi 

ce trece o problemă tot mai mare. Producțiile mari obținute la cereale și rapiță au amplificat lipsa sulfului. 

CONȚINE:
20% N + 28% SO3 + MICROELEMENTE

• MOD DE APLICARE:

• COMPOZIȚIA CHIMICĂ:

Macroelemente % greutate % din volum

Azot (N) total 15 20
Azot amoniacal (NH

4
) 9 8

Azot ureic (NH
2
) 6 12

Sulf (SO
3
) 21 28

Proprietăți fizice: Densitatea cca. 1,32 kg/l; pH cca. 5,5-6,5

Microelemente % greutate % din volum

Bor (B) 0,010 0,012
Cupru (Cu) 0,004 0,005
Fier (Fe) 0,020 0,025

Mangan (Mn) 0,012 0,016
Molibden (Mo) 0,001 0,001

Zinc (Zn) 0,004 0,005

Microelementele chelatate cu EDTA și 100% solubile în apă.

Cultura Doza (l/ha) Modul de aplicare

Cereale (în special grâu și 
orz de toamnă)

3-5 2 tratamente: primul tratament toamna - la înfrățit, al doilea primăvara -  la începutul alungirii paiului și în 
faza de burduf 

Rapiță 3-5 2 tratamente: toamna - la stadiul de 4-6 frunze, primăvara - la începutul alungirii tijei florale

Porumb 3-5 2 tratamente: în stadiul de 4-6 frunze și în stadiul de 8-10 frunze

Floarea-soarelui 3-5 2 tratamente: în intervalul 5-10 frunze

Sfeclă pentru zahăr 3-5 2 tratamente: primul tratament în stadiul de 4-8 frunze; al doilea tratament înainte de încheierea rândurilor

Pomi și arbuști fructiferi 3-5 2-3 tratamente: începând cu stadiul de înmugurit

Varză, conopidă, broccoli, 
varză de Bruxelles, varză 

chinezească
3-5 1-2 tratamente: în timpul perioadei de creștere intensă

Ceapă, usturoi, praz, arpagic 3-5 1-2 tratamente: în timpul perioadei de creștere intensă

FERTILIZANȚI FOLIARI
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GAMA COMPLETĂ DE
ÎNGRĂȘĂMINTE HIDROSOLUBILE

• DESPRE MEGASOL NPK + ME:
Îngrășămintele MEGASOL NPK sunt create special pentru a fi folosite în sistemele de irigare avansate, mai ales cele prin 
picurare, având un conţinut scăzut de clor. Previn înfundarea instalaţiei de picurare și au o granulaţie fină. Microelementele sunt 
sub formă de chelaţi EDTA (Fe 500, Mn 250, Zn 125 , Cu 25, B 100 mg/kg ppm).

• DATE TEHNICE:
 material insolubil < 0,1%;
 valabilitate (în condiţii optime) - nelimitat;
 mod de ambalare: 0,1/1,0/25 kg;
 fiecare formulă are culoarea specifică, facilitând astfel o mai bună manipulare, stocare, aranjare și aplicare.

• FERTIRIGAREA:
Fertirigarea provine din două cuvinte “cheie” ale agriculturii profesioniste, fertilizare și irigare, deci fertirigare.
Plantele pot valorifica doar îngrășămintele hidrosolubile, fiind indiferentă sursa de provenienţă a îngrășămintelor (de exemplu: 
calciul nu va fi identificat de plantă ca provenind din gunoiul de grajd sau ca fiind un produs aluvionar de un milion de ani).
Prin fertirigare se elimină o serie de procese chimice de descompunere și transformare, comparative cu descompunerea gunoiului 
de grajd. La aplicarea îngrășămintelor organice nu putem dirija cantitatea substanţelor active și raportul dintre acestea. Prin 
fertirigare se poate aplica necesarul de substanţe active și microelemente specifice culturilor, în funcție de fenofaza culturii, având 
în vedere factorii pedoclimatici. Irigarea fară aplicarea de îngrășăminte produce stres plantei, având o influenţă negativă asupra ei.

• AVANTAJELE FERTIRIGĂRII:
 aplicare uniformă;
 elementele nutritive, după solubilizare ajung cu apa de irigat la rădăcină;
 nu necesită volum mare de lucru;
 se poate obţine o creștere cantitativă și calitativă a recoltei ( 25-35 %);
 aplicarea fracţionată și raţională elimină levigarea substanţelor nutritive,
 lucru greu de realizat în cazul unei singure aplicări.

• MEGASOL NPK - CONȚINUTUL DE MACROELEMENTE %:

GAMA MEGASOL NPK+ME

CONȚINE:
NPK+MICROELEMENTE

Megasol Culoare N total % N-NH % N-NO % N-NH2% P2O5 % K2O % S %
3-5-40 Portocaliu 3,0 3,0 - - 5 40 17

15-5-30 Albastru 15 3,5 4,2 7,5 5 30 8

15-30-15 Violet 15 8,7 4,3 2,0 30 15

16-8-24 Roz 16 8,3 6,7 1,0 8,0 24 8

18-9-18 Galben 18 6,7 - 11,3 9,0 18 12

19-19-19 Verde 19 3,7 1,8 13,5 19 19 4,5

20-20-20 Albastru deschis 20 4,0 5,5 10,5 20 20 2,8

• MEGASOL NPK - CONȚINUTUL DE MICROELEMENTE ppm:

• MEGASOL NPK - pH:

• MEGASOL NPK - Solubilitate în apă la 25 oC:

Megasol Fe-EDTA Mn-EDTA Zn-EDTA Cu-EDTA B

3-5-40 500 250 125 25 100

15-5-30 500 250 125 25 100

15-30-15 500 250 125 25 100

16-8-24 500 250 125 25 100

18-9-18 500 250 125 25 100

19-19-19 500 250 125 25 100

20-20-20 500 250 125 25 100

Concentraţia g/litru

Megasol 1 2 5 10 15

3-5-40 3,25 3,08 2,89 2,74 2,67

15-5-30 3,60 3,35 3,11 2,96 2,87

15-30-15 4,92 4,77 4,65 4,53 4,49

16-8-24 5,36 5,15 4,98 4,84 4,81

18-9-18 3,55 3,36 3,14 3,02 2,96

19-19-19 3,86 3,64 3,44 3,32 3,28

20-20-20 4,01 3,89 3,72 3,52 3,50

Megasol

Solubilitate 25oC

g/l %

3-5-40 252 20,13

15-5-30 476 32,25

15-30-15 558 35,82

16-8-24 510 33,77

18-9-18 500 33,33

19-19-19 566 36,14

20-20-20 522 34,30

FERTILIZANȚI FOLIARI
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FERTILIZARE CU SILICIU
PENTRU DEPĂȘIREA MOMENTELOR DE STRES

• DESPRE CibuSil:
CibuSil este un fertilizant foliar, care conține siliciu, disponibil sub formă de acid silicic, și care se aplică foliar în culturile agricole. 
CibiSil, datorită conținutului ridicat de siliciu ajută plantele să depășească momentele de stres. Fertilizarea cu CibuSil îmbunătățește 
toleranța culturilor la secetă și crește abilitatea culturii de a rezista la fitotoxicități provocate de microelemente în exces. De 
asemenea, aplicarea lui CibuSil crește rezistența la cădere a culturilor de cereale. 

CibuSil este solubil în apă și nu este toxic pentru plante, atunci când este aplicat conform indicațiilor. CibuSil are o alcalinitate 
ridicată și, prin urmare, evitați contactul direct cu pielea și ochii. Din cauza pH-ului ridicat al CibuSil, efectuați întotdeauna un 
test pentru a confirma compatibilitatea cu alte produse. Evitați utilizarea cu îngrășăminte care conțin metale grele (majoritatea 
microelementelor), magneziu și calciu.

• MOD DE UTILIZARE:

CibuSil

CONȚINE:
ACID SILICIC [SI (OH4)]- 400 g/kg ȘI POTASIU (K) - 90 g/kg

Culturi Doza Observații

Prășitoare
0,25-0,5 l/ha 

în sistem de irigare
0,5-2,0 l /ha

Utilizați minimum 200 l apă/ha pentru aplicare foliară. Aplicați când plantele au 3-8 
frunze, sau înainte de înflorit. Rata de diluție este: 1:400 sau o concentrație mai 

mică, pentru aplicarea foliară

Culturi legumicole
0,25- 1,0 l/ha

în sistem de irigare
0,5-2 l /ha

Folosiți minimum 300 l apă/ha pentru aplicare foliară.
Aplicați când plantele au 3-8 frunze și, după aceea o dată pe lună, dacă este 
necesar. Utilizați o rată de diluție 1:500 sau o concentrație mai mică, pentru 

aplicarea foliară

Pomi fructiferi
Aplicare foliară 1,0-3,0 l/ha
Prin sistemul de irigare (șanț 

la rădăcină) 2,0-4,0 l/ha 

În plin sezon aplicați o dată pe lună. Utilizați o rată de diluție 1:1000 sau o concentrație 
mai mică, pentru aplicarea foliară

Pentru cele mai bune rezultate, aplicați CibuSil conform recomandărilor 
bazate pe analiza foliară și /sau a solului. Folosiți numai conform 
indicațiilor de pe ambalaj.

GAMĂ INOVATIVĂ
DE FERTILIZANȚI BIO 

• DESPRE LITHOVIT+ 5% BOR:
LITHOVIT+ 5% BOR este primul îngrășământ pentru fertilizarea cu CO2 prin frunze, utilizat cu succes în câmp, în sere sau pe culturile 
BIO. Format din carbonat de calciu natural, cu numeroase microelemente nutritive importante, în principal carbonat de calciu 75%, 
carbonat de magneziu 5%, dioxid de siliciu și unele elemente minerale esențiale pentru fiziologia plantelor. Se crează o creștere 
100% naturală, fără aditivi chimici. Acest produs a  fost dezvoltat pentru a permite și promova o creștere sănătoasă a plantelor.

• MOD DE UTILIZARE:
Cartof, cartof dulce, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr, fasole, mazăre, căpșun, mentă, piper, coriandru, mac, hamei, muștar - 4 aplicări: 
prima aplicare după ce primele frunze sunt complet dezvoltate, iar următoarele respectând un interval de 10-15 zile între aplicări;
Ceapă, praz, usturoi, morcov, pătrunjel, păstârnac, gulie, cicoare, ridiche, varză, conopidă, salată, andive, spanac - 4 aplicări: prima 
în perioada 3-4 frunze, iar următoarele respectând un interval de 10-15 zile între aplicări;
Tomate, vinete, ardei, castravete, pepene galben/verde, dovleac - 5 aplicări: prima în perioada 3-4 frunze, iar următoarele respectând 
un interval de 10-15 zile între aplicări;
Măr, păr, prun, cireș, piersic, cais, gutui, viță de vie, coacăz, mur - 4 aplicări: prima înaintea înfloririi, iar următoarele respectând un 
interval de 10-15 zile între aplicări;
Arbuști ornamentali/flori - 4 aplicări: prima aplicare în perioada de creștere intensă a plantei/dezvoltarea primelor frunze, iar 
următoarele respectând un interval de 10-15 zile între aplicări.

• BENEFICII:
 Îmbunătăţește nivelul și calitatea producției, dar și capacitatea de depozitare;
 Favorizează absorbția elementelor nutritive, greu accesibile pentru plantele din sol;
 Crește rezistenţa plantelor și vitalitatea acestora, mai ales în caz de stres fiziologic;
 Crește toleranţa faţă de îngheț, secetă și rezistenţa faţă de infecţiile fungice;
 Reduce semnificativ nivelul de fitotoxicitate cauzat de erbicidări;
 Reduce necesarul de apă al plantei;
 Ajută la formarea de rădăcini mai puternice și mai bine ramificate;
 Sporește creșterea și intensifică activitatea clorofiliană;
 Prezintă un ușor efect repelent.

Doza: 50 g/10 litri de apă 

60% CaCO3 - carbonat de calciu
4% MgCO3 - carbonat de magneziu
5% B – bor
4,71 % SiO2 -dioxid de siliciu
1% Al2O3 trioxid de aluminiu
0,6% Na2O – monoxid de sodiu
0,3% SO4

2 -sulfat
0,2% Fe-fier
0,2% K2O – monoxid de potasiu
0,01% Mn-mangan
0,015% P2O

5-pentaoxid de fosfor
0,002%Cu-cupru
0,005% Zn-zinc

Recomandat de către 
Comunitatea Europeană 

pentru cultivarea ecologică

LITHOVIT+5% BOR

COMPOZIȚIE

FERTILIZANȚI FOLIARI
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• DESPRE LITHOVIT® FORTE :
LITHOVIT® Forte îmbunătățește rata fotosintezei și este format din carbonat de calciu, cu elemente nutritive cum ar fi calciu, magneziu, 
siliciu, fosfor, potasiu, sulf, fier, mangan, cupru, zinc și sodiu.  
LITHOVIT® Forte crează o creștere 100% naturală, fără aditivi chimici, fiind dezvoltat pentru a permite și promova o creștere sănătoasă a 
plantelor. De asemenea, stimulează metabolismul plantelor, creșterea și dezvoltarea plantelor, crește rezistența la condiții climatice dificile.

• MOD DE UTILIZARE:
Cartof, cartof dulce, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr, fasole, mazăre, căpșun, mentă, piper, coriandru, mac, hamei, muștar- 4 aplicări: 
prima aplicare, după ce primele frunze sunt complet dezvoltate, iar următoarele respectând un interval de 15 zile între aplicări;
Ceapă, praz, usturoi, morcov, pătrunjel, păstârnac, gulie, cicoare, ridiche, varză, conopidă, salată, andive, spanac - 4 aplicări, prima 
în perioada 3-4 frunze, iar următoarele respectând un interval de 15 zile între aplicări;
Tomate, vinete, ardei, castravete, pepene galben/verde, dovleac - 5 aplicări: prima în perioada 3-4 frunze, iar următoarele respectând 
un interval de 15 zile între aplicări;
Măr, păr, prun, cireș, piersic, cais, gutui, viță de vie, coacăz, mur- 4 aplicări: prima înaintea înfloririi, iar următoarele respectând un 
interval de 15 zile între aplicări;
Arbuști ornamentali/flori - 4 aplicări prima în perioada de creștere intensă a plantei/dezvoltarea primelor frunze, iar următoarele 
respectând un interval de 15 zile între aplicări.

• BENEFICII:
 Favorizează absorbția elementelor nutritive, greu accesibile pentru plantele din sol;
 Îmbunătăţește nivelul și calitatea producției, dar și capacitatea de depozitare;
 Crește rezistenţa plantelor și vitalitatea acestora, mai ales în caz de stres fiziologic;
 Crește toleranţa faţă de îngheț, secetă și rezistenţa faţă de infecţiile fungice;
 Reduce semnificativ nivelul de fitotoxicitate cauzat de erbicidări;
 Reduce necesarul de apă al plantei;
 Ajută la formarea de rădăcini mai puternice și mai bine ramificate;
 Sporește creșterea și intensifică activitatea clorofiliană;
 Prezintă un ușor efect repelent.

Doza: 50 g/10 litri de apă 

75% CaCO - carbonat de calciu
5% MgCO3 - carbonat de magneziu
4,71% SiO2 - dioxid de siliciu
1% Al2O3 - trioxid de aluminiu
0,6% Na2O - monoxid de sodiu
0,33% SO4

2 – sulfat
0,25% Fe – fier
0,2% K2O - monoxid de potasiu
0,02% Mn – mangan
0,015% P2O5-pentaoxid de fosfor
0,002% Cu-cupru
0,005% Zn-zinc

Recomandat de către 
Comunitatea Europeană 

pentru cultivarea ecologică

LITHOVIT ® FORTE

COMPOZIȚIE

GAMĂ INOVATIVĂ
DE FERTILIZANȚI BIO 

FERTILIZANȚI FOLIARI

• DESPRE LITHOVIT®+ 25% AMINOACIZI :
LITHOVIT®+ 25 % Aminoacizi îmbunătățește rata fotosintezei, intensifică metabolismul plantei, fiind utilizat cu succes atât în câmp,
cât și în sere și solarii sau pentru culturile BIO. 

• MOD DE UTILIZARE:
Cartof, cartof dulce, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr, fasole, mazăre, căpșun, mentă, piper, coriandru, mac, hamei, muștar - 4 aplicări: 
prima după ce primele frunze sunt complet dezvoltate, iar următoarele respectând un interval de 15 zile între aplicări;
Ceapă, praz, usturoi, morcov, pătrunjel, păstârnac, gulie, cicoare, ridiche, varză, conopidă, salată, andive, spanac - 4 aplicări: prima 
în perioada 3-4 frunze, iar următoarele respectând un interval de 15 zile între aplicări;
Tomate, vinete, ardei, castravete, pepene galben/verde, dovleac - 5 aplicări: prima în perioada 3-4 frunze, iar următoarele respectând 
un interval de 15 zile între aplicări;
Măr, păr, prun, cireș, piersic, cais, gutui, viță-de-vie, coacăz, mur: - 4 aplicări: prima înaintea înfloririi, iar următoarele respectând un 
interval de 15 zile între aplicări;
Arbuști ornamentali/flori - 4 aplicări: prima în perioada de creștere intensă a plantei/dezvoltarea primelor frunze, iar următoarele 
respectând un interval de 15 zile între aplicări.

• BENEFICII:
 Îmbunătăţeste recolta, calitatea și capacitatea de depozitare;
 Favorizează absorbția elementelor nutritive greu accesibile pentru plantele din sol;
 Crește rezistenţa plantelor și vitalitatea acestora, mai ales în caz de stres fiziologic;
 Crește toleranţa faţă de îngheț, secetă și rezistenţa faţă infecţii fungice;
 Reduce necesarul de apă al plantei;
 Ajută la formarea de rădăcini mai puternice și mai bine ramificate;
 Prezintă un ușor efect repelent;
 Sporește creșterea și intensifică activitatea clorofiliană;
 Nu prezintă pericol pentru sănătatea umană și animală, nu este toxic pentru mediul acvatic.

Doza: 50 g/10 litri de apă 

56,3% CaCO3 - carbonat de calciu
3,75% MgCO3 - carbonat de magneziu
25% aminoacizi
4,71 % SiO2 -dioxid de siliciu
3,1% N - azot
1 % Al2O3 – trioxid de aluminiu
0,6% Na2O – monoxid de sodiu
0,3% SO42 -sulfat
0,25% Fe-fier
0,2% K2O – monoxid de potasiu
0,01% Mn-mangan
0,015% P2O5-pentaoxid de fosfor
0,002%Cu-cupru
0,005% Zn-zinc

Recomandat de către 
Comunitatea Europeană 

pentru cultivarea ecologică

LITHOVIT®+ 25% AMINOACIZI

COMPOZIȚIE

GAMĂ INOVATIVĂ
DE FERTILIZANȚI BIO 
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FERTILIZANȚI FOLIARI

• DESPRE LITHOVIT® STANDARD:
LITHOVIT® Standard îmbunătățește rata fotosintezei, intensifică metabolismul plantei, fiind utilizat cu succes atât în câmp, cât și în sere 
și solarii sau pentru culturile BIO. Format din carbonat de calciu natural, ce conține numeroase elemente nutritive importante cum ar fi: 
calciu, magneziu, siliciu, fosfor, potasiu, sulf, fier, mangan, cupru, zinc si sodiu, LITHOVIT® Standard creează o energie de creștere 100% 
naturală, fără aditivi chimici. Acest produs a fost dezvoltat pentru a permite și promova o creștere sănătoasă a plantelor. Stimulează 
metabolismul plantelor, creșterea și dezvoltarea acestora, crește rezistența la condițiile climatice dificile.

• MOD DE UTILIZARE:
Cartof, cartof dulce, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr, fasole, mazăre, căpșun, mentă, piper, coriandru, mac, hamei, muștar - 4 aplicări: 
prima după ce primele frunze sunt complet dezvoltate, iar următoarele respectând un interval de 15 zile între aplicări;
Ceapă, praz, usturoi, morcov, pătrunjel, păstârnac, gulie, cicoare, ridiche, varză, conopidă, salată, andive, spanac - 4 aplicări: prima 
în perioada 3-4 frunze, iar următoarele respectând un interval de 15 zile între aplicări;
Tomate, vinete, ardei, castravete, pepene galben/verde, dovleac - 5 aplicări: prima în perioada 3-4 frunze, iar următoarele respectând 
un interval de 15 zile între aplicări;
Măr, păr, prun, cireș, piersic, cais, gutui, vița de vie, coacăz, mur: - 4 aplicări: prima înaintea înfloririi, iar următoarele respectând un 
interval de 15 zile între aplicări;
Arbuști ornamentali/flori - 4 aplicări: prima în perioada de creștere intensă a plantei/dezvoltarea primelor frunze, iar următoarele 
respectând un interval de 15 zile între aplicări.

• BENEFICII:
 Îmbunătăţeste recolta, calitatea și capacitatea de depozitare;
 Favorizează absorbția elementelor nutritive, greu accesibile pentru plante din sol;
 Sporește creșterea și intensifică activitatea clorofiliană;
 Crește rezistenţa plantelor și vitalitatea acestora, mai ales în caz de stres fiziologic;
 Crește toleranţa faţă de îngheț, secetă și rezistenţa faţă infecţii fungice;
 Reduce necesarul de apă al plantei;
 Ajută la formarea de rădăcini mai puternice și mai bine ramificate;
 Reduce semnificativnivelul de fitotoxicitate cauzat de erbicidări;
 Prezintă un ușor efect repelent.

Doza: 50 g/10 litri de apă 

75% CaCO3 - carbonat de calciu;
5% MgCO3 - carbonat de magneziu;
4,71% SiO2 - dioxid de siliciu;
1% Al2O3 - trioxid de aluminiu;
0,6% Na2O - monoxid de sodiu;
0,33% S4O² - sulfat;
0,25% Fe - fier;
0,2% K2O - monoxid de potasiu;
0,02% Mn - mangan;
0,015% P2O5 - pentaoxid de fosfor;
0,002% Cu - cupru

Recomandat de către 
Comunitatea Europeană 

pentru cultivarea ecologică

LITHOVIT STANDARD

COMPOZIȚIE

GAMĂ INOVATIVĂ
DE FERTILIZANȚI BIO 

• DESPRE LITHOVIT+ 50% UREE :
LITHOVIT+ 50% Uree este un îngrășământ nutritiv cu azot organic, un produs creat printr-un proces de activare și micronizare 
tribodinamică. LITHOVIT+50% Uree crește rata de fotosinteză, se îmbunătățește activitatea enzimatică și aduce o îmbunătățire generală 
a activităților metabolice.
Acesta are ca rezultat un randament crescut, combinat cu o cerință redusă de apă, și asta pentru că plantele sunt capabile să mențină 
stomatele închise mai mult timp, atunci când sunt supuse stresului hidric. În plus, micro-nutrienții care sunt prezenți în compoziția lui 
LITHOVIT+ 50% Uree influențează în mod pozitiv fiziologia plantelor, de exemplu manganul, care conferă o vitalitate sporită plantelor.

Este important de specificat că prin adăugarea de 50% uree, LITHOVIT înlocuiește cu succes îngrășăminte foliare clasice cu azot, astfel 
încât fertilizarea să devină eficientă.

• MOD DE UTILIZARE:
Cartof, cartof dulce, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr, fasole, mazăre, căpșun, mentă, piper, coriandru, mac, hamei, muștar- 4 aplicări: 
prima aplicare după ce primele frunze sunt complet dezvoltate, iar următoarele respectând un interval de 15 zile între aplicări;
Ceapă, praz, usturoi, morcov, pătrunjel, păstârnac, gulie, cicoare, ridiche, varză, conopidă, salată, andive, spanac - 4 aplicări, prima 
în perioada 3-4 frunze, iar următoarele respectând un interval de 15 zile între aplicări;
Tomate, vinete, ardei, castravete, pepene galben/verde, dovleac - 5 aplicări: prima în perioada 3-4 frunze, iar următoarele respectând 
un interval de 15 zile între aplicări;
Măr, păr, prun, cireș, piersic, cais, gutui, viță de vie, coacăz, mur- 4 aplicări: prima înaintea înfloririi, iar următoarele respectând un 
interval de 15 zile între aplicări;
Arbuști ornamentali/flori - 4 aplicări prima în perioada de creștere intensă a plantei/dezvoltarea primelor frunze, iar următoarele 
respectând un interval de 15 zile între aplicări.

• BENEFICII:
 Îmbunătăţește nivelul și calitatea producției, dar și capacitatea de depozitare;
 Favorizează absorbția elementelor nutritive, greu accesibile pentru plantele din sol;
 Crește rezistenţa plantelor și vitalitatea acestora, mai ales în caz de stres fiziologic;
 Crește toleranţa faţă de îngheț, secetă și rezistenţa faţă de infecţiile fungice;
 Reduce semnificativ nivelul de fitotoxicitate cauzat de erbicidări;
 Reduce necesarul de apă al plantei;
 Ajută la formarea de rădăcini mai puternice și mai bine ramificate;
 Sporește creșterea și intensifică activitatea clorofiliană;
 Prezintă un ușor efect repelent.

Doza: 50 g/10 litri de apă 

37, 5% CaCO3 - carbonat de calciu;
2,5% MgCO3 - carbonat de magneziu;
50% CH4N2O - uree;
4,71% SiO2 - dioxid de siliciu;
1% Al2O3 - trioxid de aluminiu;
0,6% Na2O - monoxid de sodiu;

LITHOVIT+ 50% UREE 

COMPOZIȚIE

0,3% SO4
2 - sulfat

0,2% Fe- fier;
0,01% Mn- mangan;
0,015%P2O

5 -pentaoxid de fosfor;
0,002% Cu-cupru;
0,005% Zn -zinc.

Recomandat de către 
Comunitatea Europeană 

pentru cultivarea ecologică

GAMĂ INOVATIVĂ
DE FERTILIZANȚI BIO 
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MEGAFERT FOL 5.5.10 
CREȘTE
CALITATEA PRODUCȚIEI

• DESPRE MEGAFERT FOL 5.5.10:
MEGAFERT FOL 5.5.10 + Fe, Mn, Zn, Cu, B este un produs lichid mineral pe bază de macroelemente și microelemente. Compoziția 
echilibrată de macroelemente asigură următoarele avantaje ale aplicării produsului:
 crește eficiența fotosintetică;
 stimulează maturarea fructelor;
 crește calitatea producției;
 stimulează maturarea lemnului la speciile pomicole și viticole;
 previne carențele de macroelemente și microelemente.
Recomandăm aplicarea produsului MEGAFERT FOL 5.5.10 + Fe, Mn, Zn, Cu, B pentru a stimula maturarea fructelor, acumularea 
zaharurilor și creșterea calității producției la culturile semincere și pentru consum, pe toate tipurile de sol, astfel: 

• TEHNICA DE APLICARE: 
Dozele maxime și numărul maxim de fertilizări, se recomandă la culturile amplasate pe soluri cu fertilitate naturală scăzută, 
erodate, fără fertilizare la sol și, în special, pe soluri nisipoase. În funcţie de cultură, se recomandă ca fertilizările să se facă 
odată cu erbicidările sau cu tratamentele pentru combaterea bolilor și dăunătorilor. Nu se va amesteca cu produse ale căror 
instrucţiuni nu recomandă aplicarea în amestec cu fertilizanţii foliari. Pe timp secetos se recomandă folosirea unor cantităţi mai 
mari de apă (400-500 l apă) decât cele care se aplică în condiţii normale de umiditate, iar tratamentele să se facă dimineaţa 
devreme sau spre seară, asigurându-se o pulverizare cât mai fină pe plante. Are efecte benefice dacă se utilizează și în 
situaţii mai dificile pentru plante: când sunt afectate de grindină, când sunt desfrunzite timpuriu de boli sau dăunători, pentru 
stimularea formării de noi frunze; când culturile de cereale păioase sau cele de rapiţă de toamnă sunt afectate de ger; când 
pomii sunt porniţi în vegetaţie și intervin temperaturi mai scăzute sau condiţii de brumă.

• COMPATIBILITATE:
Acest produs este compatibil cu majoritatea pesticidelor folosite în agricultură. Pentru culturile sau varietățile sensibile, faceți 
un test preliminar pe câteva plante înaintea aplicării la scară largă.

CONȚINE:
5% N + 5% P2O5 + 10% K2O + Fe, Mn, Zn, Cu, B

Cultura Doza (l/ha) Modul de aplicare

Grâu, orz, secară și triticale

3,0-5,0 l/ha

1-2 aplicări foliare, odată cu ultimul tratament și în situațiile când se constată 
carența de potasiu

Porumb, sorg
1-2 aplicări foliare, prima – când plantele au 4-6 frunze la porumb și 3-8 

frunze la sorg, și în situațiile când se constată carența de potasiu

Floarea-soarelui, sfeclă, soia, fasole 
pentru boabe

1-2 aplicări foliare când plantele au 6-8 frunze la floarea soarelui, 5-6 frunze 
la sfeclă și 3-5 frunze trifoliate la soia și fasole; și în situațiile când se constată 

carența de potasiu

Rapiță
1-2 aplicări foliare, după formarea silicvelor și în situațiile când se constată 

carența de potasiu

Cartof
1-2 fertilizări în timpul dezvoltării tuberculilor și în situațiile când se constată 

carența de potasiu

Tomate, vinete, ardei, castraveţi, pepeni, 
în câmp și în spaţii protejate

2-4 aplicări foliare, aplicate la culturile legumicole în timpul coacerii fructelor și 
în situațiile când se constată carența de potasiu

Varză, conopidă, gulii 2-3 aplicări foliare, în timpul formării căpățânii, la intervale de 10-12 zile

Ceapă și usturoi 1-2 aplicări foliare, în timpul creșterii bulbului și la intervale de 10-12 zile

Morcovi, păstârnac, pătrunjel, ţelină
2-3 aplicări foliare, cu 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha, în timpul creșterii 

vegetative și la intervale de 15-20 zile

Viţa-de-vie și pomi fructiferi 5-10 l/ha
2-3 aplicări foliare, cu 5-10 litri produs în 500 – 1000 l apă/ha, în timpul 

coacerii fructelor și în situațiile când se constată carența de potasiu;

Lucernă, trifoi, pășuni naturale sau 
cultivate

3-5 l/ha
2 tratamente, primăvara devreme, la începutul creșterii vegetative; la pășuni, 

numai între ciclurile de pășunat

Gazon, culturi de flori și alte plante 
ornamentale, în câmp și în spaţii protejate

2,5-5 l/ha în doză de 2,5-5 litri produs în 500 l apă/ha

Culturi legumicole și floricole. Aplicare 
prin fertirigare 

0,01-
0,03% 

(0,1-0,3 litri 
produs la 

1000 l apă)

în timpul coacerii fructelor și în situațiile când se constată carența de potasiu

MEGAFERT FOL 5.5.10 
MEGAFERT FOL 5.5.10 + Fe, Mn, Zn, Cu, B este un produs lichid mineral 
pe bază de macroelemente și microelemente. Compoziția echilibrată de 
macroelemente asigură următoarele avantaje ale aplicării produsului:  
crește eficiența fotosintetică, stimulează maturarea fructelor, crește calitatea 
producției, stimulează maturarea lemnului la speciile pomicole și viticole, 
previne carențele de macroelemente și microelemente.

FERTILIZANȚI FOLIARI
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MEGAFERT FOL 5.10.5 
STIMULEAZĂ ÎNRĂDĂCINAREA CULTURILOR
ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎNFLORITULUI

• DESPRE MEGAFERT FOL 5.10.5:
MEGAFERT FOL 5.10.5 + Fe, Mn, Zn, Cu, B este un produs lichid mineral pe bază de macroelemente și microelemente. Compoziția 
echilibrată de macroelemente asigură următoarele avantaje ale aplicării produsului:
 crește eficiența fotosintetică;
 stimulează înrădăcinarea culturilor și îmbunătățirea înfloritului;
 previne carențele de macroelemente și microelemente.

Recomandăm aplicarea produsului MEGAFERT FOL 5.10.5 + Fe, Mn, Zn, Cu, B pentru a stimula înrădăcinarea culturilor și 
îmbunătățirea înfloritului la culturile semincere și pentru consum, pe toate tipurile de sol, astfel: 

• TEHNICA DE APLICARE: 
Dozele maxime și numărul maxim de fertilizări, se recomandă la culturile amplasate pe soluri cu fertilitate naturală scăzută, 
erodate, fără fertilizare la sol și, în special, pe soluri nisipoase. În funcție de cultură, se recomandă că fertilizările să se facă 
odată cu erbicidările sau cu tratamentele pentru combaterea bolilor și dăunătorilor. Nu se va amesteca cu produse ale căror 
instrucțiuni nu recomandă aplicarea în amestec cu fertilizanții foliari. Pe timp secetos se recomandă folosirea unor cantități mai 
mari de apă (400-500 l apă) decât cele care se aplică în condiții normale de umiditate, iar tratamentele să se facă dimineața 
devreme sau spre seară, asigurându-se o pulverizare cât mai fină pe plante. Are efecte benefice dacă se utilizează și în 
situații mai dificile pentru plante: când sunt afectate de grindină, când sunt desfrunzite timpuriu de boli sau dăunători, pentru 
stimularea formării de noi frunze; când culturile de cereale păioase sau cele de rapiță de toamnă sunt afectate de ger; când 
pomii sunt porniți în vegetație și intervin temperaturi mai scăzute sau condiții de brumă.

• COMPATIBILITATE:
Acest produs este compatibil cu majoritatea pesticidelor folosite în agricultură. Pentru culturile sau varietătile sensibile, faceți 
un test preliminar pe câteva plante înaintea aplicării la scară largă.

CONȚINE:

Cultura Doza (l/ha) Modul de aplicare

Grâu, orz, secară și triticale

3,0-5,0 l/ha

2 aplicări foliare, prima – în faza de înfrățire-formarea primului internod; a 
doua, la apariția burdufului – începutul înspicării

Porumb, sorg
1-2 aplicări foliare, prima – când plantele au 4-6 frunze la porumb și 3-8 

frunze la sorg, iar următoarea, la intervale de 10-12 zile

Floarea-soarelui, sfeclă, soia, fasole 
pentru boabe

1-2 aplicări foliare când plantele au 6-8 frunze la floarea-soarelui, 5-6 frunze 
la sfeclă și 3-5 frunze trifoliate la soia și fasole; a doua, la 10-12 zile

Rapiță
1-2 aplicari foliare, prima – în toamnă, următoarele în primăvară odată cu 

primul tratament

Cartof 1-2 fertilizări în perioada de început a dezvoltării culturii 

Tomate, vinete, ardei, castraveți, pepeni, 
în câmp și în spații protejate

3-5 aplicări foliare, aplicate la culturile legumicole după transplantare și înainte 
de înflorit

Varză, conopidă, gulii, 2-3 aplicări foliare, aplicate după transplantare, la intervale de 10-12 zile

Ceapă și usturoi
3-4 aplicări foliare, la începutul perioadei de creștere a culturii și la intervale de 

10-12 zile

Morcovi, păstârnac, pătrunjel, țelină
2-3 aplicări foliare, cu 2,5-5,0 litri produs în 500 l apă/ha, în timpul creșterii 

vegetative intensive și la intervale de 15-20 zile

Vița-de-vie și pomi fructiferi 5-10 l/ha
3-4 aplicari foliare, cu 5-10 litri produs in 500 – 1000 l apa/ha, in timpul 
cresterii vegetative intensive, iar cele postflorale, la intervale de 7-10 zile

Lucernă, trifoi, pășuni naturale sau 
cultivate

3-5 l/ha
2 tratamente, primăvara devreme, la începutul creșterii vegetative; la pășuni, 

numai între ciclurile de pășunat 

Gazon, culturi floricole și alte plante 
ornamentale, în câmp și în spații protejate

2,5-5,0 l/ha
în doză de 2,5-5,0 litri produs în 500 l apa/ha. – Primele tratamente primăvara 

pentru a stimula înrădăcinarea

Culturi legumicole și floricole. Aplicare 
prin fertirigare

0,01-
0,03% 

(0,1-0,3 litri 
produs la 

1000 l apă)

la începutul perioadei de vegetație și înainte de înflorit 

MEGAFERT FOL 5.10.5 
MEGAFERT FOL 5.10.5 + Fe, Mn, Zn, Cu, B este un produs lichid mineral 
pe bază de macroelemente și microelemente. Compoziția echilibrată de 
macroelemente asigură următoarele avantaje ale aplicării produsului: crește 
eficiența fotosintetică, stimulează înrădăcinarea culturilor și îmbunătățirea 
înfloritului, previne carențele de macroelemente și microelemente.

FERTILIZANȚI FOLIARI

5% N + 10% P2O5 +  5% K2O + Fe, Mn, Zn, Cu, B
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MEGAFERT FOL 10.5.5 
PENTRU CULTURI VIGUROASE
ȘI SĂNĂTOASE

• DESPRE MEGAFERT FOL 10.5.5:
MEGAFERT FOL 10.5.5 + Fe, Mn, Zn, Cu, B este un produs lichid mineral, pe bază de macroelemente și microelemente. 
Compoziția echilibrată de macroelemente asigură următoarele avantaje ale aplicării produsului:
 crește eficiența fotosintetică;
 stimuleaza creșterea vegetativă în perioadele de creștere vegetativă intensă;
 previne carențele de macroelemente și microelemente.

Recomandăm aplicarea produsului MEGAFERT FOL 10.5.5 + Fe, Mn, Zn, Cu, B pentru a stimula creșterea vegetativă la culturile 
semincere și pentru consum, pe toate tipurile de sol, astfel: 

• TEHNICA DE APLICARE: 
Dozele maxime și numărul maxim de fertilizări, se recomandă la culturile amplasate pe soluri cu fertilitate naturală scăzută, 
erodate, fără fertilizare la sol și, în special, pe soluri nisipoase. În funcție de cultură, se recomandă că fertilizările să se facă 
odată cu erbicidările sau cu tratamentele pentru combaterea bolilor și dăunătorilor. Nu se va amesteca cu produse ale căror 
instrucțiuni nu recomandă aplicarea în amestec cu fertilizanții foliari. Pe timp secetos se recomandă folosirea unor cantități mai 
mari de apă (400-500 l apă) decât cele care se aplică în condiții normale de umiditate, iar tratamentele să se facă dimineața 
devreme sau spre seara, asigurându-se o pulverizare cât mai fină pe plante. Are efecte benefice dacă se utilizează și în 
situații mai dificile pentru plante: când sunt afectate de grindină, când sunt desfrunzite timpuriu de boli sau dăunători, pentru 
stimularea formării de noi frunze; când culturile de cereale păioase sau cele de rapiță de toamnă sunt afectate de ger; când 
pomii sunt porniți în vegetație și intervin temperaturi mai scăzute sau condiții de brumă.

• COMPATIBILITATE:
Acest produs este compatibil cu majoritatea pesticidelor folosite în agricultură. Pentru culturile sau varietățile sensibile, faceți 
un test preliminar pe câteva plante înaintea aplicării la scară largă.

CONȚINE:
10% N + 5% P2O5 +  5% K2O + Fe, Mn, Zn, Cu, B

Cultura Doza (l/ha) Modul de aplicare

Grâu, orz, secară și triticale

3,0-5,0 l/ha

2 fertilizari, prima - în faza de înfrățire-formarea primului internod; a doua, la 
apariția burdufului - începutul înspicării 

Porumb, sorg
1-2 fertilizări, prima - când plantele au 4-6 frunze la porumb și 3-8 frunze la 

sorg, iar următoarea, la intervale de 10-15 zile

Floarea-soarelui, sfeclă, soia, fasole 
pentru boabe

1-2 tratamente când plantele au 6-8 frunze la floarea-soarelui, 5-6 frunze la 
sfeclă și 3-5 frunze trifoliate la soia și fasole; a doua, la 10-15 zile

Rapiță
1-2 fertilizări, prima – în toamnă, următoarele în primăvara în timpul creșterii 

vegetative intensive

Cartof
1-2 fertilizări în timpul creșterii vegetative intensive, prima – când plantele au 

15-20 cm, iar următoarele la intervale de 10-15 zile;

Tomate, vinete, ardei, castraveti, pepeni, 
in câmp și în spații protejate

3-5 fertilizări, aplicate la culturile legumicole în timpul creșterii vegetative 
intensive și în timpul creșterii fructelor; 

Varză, conopidă, gulii 2-3 fertilizari, in timpul creșterii vegetative intensive, la intervale de 10-15 zile

Ceapă și usturoi
3-4 fertilizari foliare, in timpul cresterii vegetative intensive si la intervale de 

10-15 zile

Morcovi, păstârnac, pătrunjel, țelină
2-3 fertilizări, cu 2,5-5,0 litri produs în 500 l apă/ha, în timpul creșterii 

vegetative intensive și la intervale de 15-20 zile

Vița-de-vie și pomi fructiferi 5-10 l/ha
3-4 fertilizări, cu 5-10 litri produs în 500 - 1000 l apă/ha, în timpul creșterii 

vegetative intensive, iar cele postflorale, la intervale de 7-10 zile

Lucernă, trifoi, pășuni naturale sau 
cultivate

3-5 l/ha
2-3 fertilizări, în timpul creșterii vegetative intensive; la pășuni, numai între 

ciclurile de pășunat; 

Gazon, culturi floricole și alte plante 
ornamentale, în câmp și în spații protejate

2,5-5,0 l/ha în doza de 2,5-5,0 litri produs în 500 l apa/ha 

Culturi legumicole și floricole - Aplicare 
prin fertirigare

0,01-
0,03% 

(0,1-0,3 litri 
produs la 

1000 l apă)

în perioada de creștere intensivă și în perioada de creștere a fructului

MEGAFERT FOL 10.5.5 
MEGAFERT FOL 10.5.5 + Fe, Mn, Zn, Cu, B este un produs lichid mineral, 
pe bază de macroelemente și microelemente. Compoziția echilibrată de 
macroelemente asigură următoarele avantaje ale aplicării produsului: crește 
eficiența fotosintetică, stimulează creșterea vegetativă în perioadele de creștere 
vegetativă intensă, previne carențele de macroelemente și microelemente.

FERTILIZANȚI FOLIARI
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MEGAFERT FOL 7.7.7 
PREVINE CARENȚELE DE
MACROELEMENTE ȘI MICROELEMENTE

• DESPRE MEGAFERT FOL 7.7.7:
MEGAFERT FOL 7.7.7 + Fe, Mn, Zn, Cu, B este un produs lichid mineral, pe bază de macroelemente și microelemente. Compoziția 
echilibrată de macroelemente asigură următoarele avantaje ale aplicării produsului:
 crește eficiența fotosintetică;
 stimulează creșterea vegetativă;
 previne carențele de macroelemente și microelemente.

Recomandăm aplicarea produsului MEGAFERT FOL 7.7.7 + Fe, Mn, Zn, Cu, B pentru a stimula creșterea vegetativă la culturile 
semincere și pentru consum, cu sau fără fertilizare de bază, pe toate tipurile de sol, astfel:

• TEHNICA DE APLICARE: 
Dozele maxime și numărul maxim de fertilizări, se recomandă la culturile amplasate pe soluri cu fertilitate naturală scăzută, 
erodate, fără fertilizare la sol și, în special, pe soluri nisipoase. În funcție de cultură, se recomandă ca fertilizările să se faca 
odată cu erbicidările sau cu tratamentele pentru combaterea bolilor și dăunătorilor. Nu se va amesteca cu produse ale căror 
instrucțiuni nu recomandă aplicarea în amestec cu fertilizanții foliari. Pe timp secetos se recomandă folosirea unor cantități mai 
mari de apă (400-500 l apă) decât cele care se aplică în condiții normale de umiditate, iar tratamentele să se facă dimineața 
devreme sau spre seară, asigurându-se o pulverizare cât mai fină pe plante. Are efecte benefice daca se utilizează și în 
situații mai dificile pentru plante: când sunt afectate de grindină, când sunt desfrunzite timpuriu de boli sau dăunători, pentru 
stimularea formării de noi frunze; când culturile de cereale păioase sau cele de rapiță de toamnă sunt afectate de ger; când 
pomii sunt porniți în vegetație și intervin temperaturi mai scăzute sau condiții de brumă.

• COMPATIBILITATE:
Acest produs este compatibil cu majoritatea pesticidelor folosite în agricultură. Pentru culturile sau varietățile sensibile, faceți 
un test preliminar pe câteva plante înaintea aplicării la scară largă.

CONȚINE:

Cultura Doza (l/ha) Modul de aplicare

Grâu, orz, secară și triticale

3,0-5,0 l/ha

2-3 fertilizări, prima - în faza de înfrățire-formarea primului internod; a doua, la 
apariția burdufului – începutul înspicării; a treia, în faza de umplere a boabelor 

- începutul coacerii în lapte

Porumb, sorg
1-3 fertilizări, prima – când plantele au 4-6 frunze la porumb și 3-8 frunze la 

sorg, iar următoarele, la intervale de 10-15 zile

Floarea-soarelui, sfecla, soia, fasole 
pentru boabe

când plantele au 6-8 frunze la floarea-soarelui, 5-6 frunze la sfeclă și 3-5 
frunze trifoliate la soia și fasole; a doua, la 10-15 zile

Rapiță
1-3 fertilizari, prima - în toamnă, următoarele în primăvară, înainte și imediat 

după înflorit

Cartof
1-3 fertilizări, prima - când plantele au 15-20 cm, iar următoarele la intervale 

de 10-15 zile

Tomate, vinete, ardei, castraveți, pepeni, 
în câmp și în spații protejate

3-5 fertilizări, aplicate la răsaduri; după transplantare; la formarea primelor inflorescențe-
înaintea începerii înfloritului; la începerea formării primelor fructe și după 10-15 zile 

Varză, conopidă, gulii 2-3 fertilizări, la răsaduri și după transplantare, la intervale de 10-15 zile

Ceapă și usturoi 3-4 fertilizări foliare, după răsărire și la intervale de 10-15 zile

Morcovi, păstârnac, pătrunjel, țelină
2-3 fertilizări, cu 2,5-5,0 litri produs în 500 l apă/ha, după răsărire și la 

intervale de 15-20 zile

Vița-de-vie și pomi fructiferi 5-10 l/ha
3-4 fertilizări, cu 5-10 litri produs în 500 – 1000 l apă/ha, prima fertilizare 

înainte de înflorit, iar cele postflorale, la intervale de 7-10 zile

Lucernă, trifoi, pășuni naturale sau 
cultivate

3,0-5,0 l/ha
2-3 fertilizări, în perioada de vegetație; la pășuni, numai între ciclurile de 

pășunat

Gazon, culturi floricole și alte plante 
ornamentale, în câmp și în spații protejate

2,5-5,0 l/ha în doză de 2,5-5,0 litri produs în 500 l apă/ha

Culturi legumicole și floricole 

0,01-0,03% 
(0,1-0,3 litri 
produs la 

1000 l apă)

în perioada de creștere intensivă și fructificare

Cereale păioase și porumb - Tratament 
sămânță

2,5 l/t 
sămânță

fertilizant starter la culturile de cereale păioase și porumb, aplicat concomitent cu 
tratamentele la sămânță, asigurându-se o mai viguroasă înrădăcinare și creștere a plantelor

MEGAFERT FOL 7.7.7 
MEGAFERT FOL 7.7.7 + Fe, Mn, Zn, Cu, B este un produs lichid mineral, 
pe bază de macroelemente și microelemente. Compoziția echilibrată de 
macroelemente asigură următoarele avantaje ale aplicării produsului: crește 
eficiența fotosintetică, stimulează creșterea vegetativă, previne carențele de 
macroelemente și microelemente.

FERTILIZANȚI FOLIARI

7% N + 7% P2O5 +  7% K2O + Fe, Mn, Zn, Cu, B
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BIOSTIMULATORI 
ȘI TRATAMENT 

SĂMÂNȚĂ 

ÎNGRIJEȘTE ȘI TRATEAZĂ 
CULTURILE TALE,

CU FERTILIZANȚI DE 
ULTIMĂ GENERAȚIE!
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PENTRU MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII GENERALE,
REGENERAREA ȘI CONSOLIDAREA CULTURILOR AGRICOLE

• DESPRE COMCAT®:
COMCAT® este conceput pentru menţinerea sănătăţii generale, regenerarea și consolidarea culturilor agricole, legume, pomi 
fructiferi, precum și peluze. Este absorbit atât în frunze, cât și în rădăcini. Efectul de COMCAT® (comunicare & catalizare) se 
bazează pe extracte de plante din flora spontană, al căror efect a fost examinat în mulţi ani de cercetare. În culturile agricole, 
COMCAT® permite îmbunătăţirea mecanismului de autoapărare al plantei împotriva factorilor abiotici de stres, astfel încât se 
poate realiza o creștere consecventă și optimă a culturii.

• MOD DE APLICARE:
COMCAT se aplică în doză de 100 g/ha la majoritatea culturilor și de 50 g/ha la porumb.
Produsul se aplică pentru a stimula creșterea vegetativă a culturilor și pentru a le ajuta să depășească perioadele de stres.

• REZULTATELE TESTĂRILOR COMCAT®:

COMCAT® 
CONȚINE:

EXTRACT DE PLANTE

GRÂU, ȘENOIU CL, 
2019

Pr
od

uc
tia

 k
g/

ha

4,500

5,500

6,500

7,500

8,500

9,500

10,500

ORZ, ȘENOIU CL,
2019

PORUMB, BRĂEȘTI BT
2018

MonteCarlo

Laverda

Exxplicit

ComCatMartorComCatMartorComCatMartor

BIOSTIMULATORI

COMCAT®
COMCAT® este conceput pentru menţinerea sănătăţii generale, regenerarea și 
consolidarea culturilor agricole, legume, pomi fructiferi, precum și peluze. Este 
absorbit atât în frunze, cât și în rădăcini. Efectul de COMCAT® (comunicare & 
catalizare) se bazează pe extracte de plante din flora spontană, al căror efect a 
fost examinat în mulţi ani de cercetare. 
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STIMULEAZĂ PROCESELE BIOLOGICE
ALE PLANTELOR

• DESPRE SAMPPI:
SAMPPI este un îngrășământ pentru aplicare foliară sau prin fertigare, recomandat în cadrul tehnologiilor intensive de cultură a 
cerealelor, porumbului, florii-soarelui, rapiței, sfeclei de zahăr, culturilor leguminoase, viței de vie, pomilor fructiferi și a plantelor 
ornamentale. Este recomandat pentru utilizarea, în special în perioadele în care este dificilă absorbția elementelor nutritive prin 
intermediul rădăcinilor (secetă extremă, frig, temperaturi foarte ridicate, condiții improprii de sol, sistem radicular afectat). Aplicarea 
produsului SAMPPI este importantă și după perioadele lungi de ploi care provoacă o ”spălare” a elementelor nutritive din frunze.

• MOD DE APLICARE:
SAMPPI se aplică în doză de 0,5 l/ha la majoritatea culturilor, doză de 1,0 l/ha la legume și de 1,0-1,5 l/ha la pomi fructiferi. 
Produsul se aplică înainte de înflorit și  în stadiul de buton floral. 

• CÂTEVA DINTRE BENEFICIILE LUI SAMPPI:
 Crește producțiile;
 Tratează și previne apariția carențelor de microelemente;
 Previne bolile fiziologice;
 Crește durata de păstrare a fructelor;
 Ajută la recuperarea culturii după perioade de stres.

• REZULTATELE TESTĂRILOR SAMPPI:

SAMPPI

CONȚINE:
N 8%, P 3%, K 3%, Mg 2% , Ca 1%, MICROELEMENTE ȘI COMPUȘI AUXILIARI

GRÂU, ȘENOIU CL, 
2019
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BIOSTIMULATORI

SAMPPI
SAMPPI este un îngrășământ pentru aplicare foliară sau prin fertigare, 
recomandat în cadrul tehnologiilor intensive de cultură a cerealelor, porumbului, 
florii-soarelui, rapiței, sfeclei de zahăr, culturilor leguminoase, legumelor, viței de 
vie, pomilor fructiferi și a plantelor ornamentale.
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CREȘTE EFICIENȚA FERTILIZĂRII, FOLOSIND 
BIOSTIMULATORUL NUTRI-PHITE PGA

• DESPRE NUTRI-PHITE® PGA:
NUTRI-PHITE® PGA este un biostimulator și un complex nutritiv brevetat, unic, pentru maximizarea absorbției azotului și o mai 
bună dezvoltare a rădăcinilor. Este conceput pentru a crește eficiența fertilizării. NUTRI-PHITE® PGA asigură culturii cantitatea 
de fosfor necesară în fazele critice (imediat după răsărire, înainte de înflorit) atunci când plantele nu pot utiliza rezerva de fosfor 
din sol în mod eficient.

• MOD DE APLICARE:
NUTRI-PHITE PGA se aplică în doză de 1,0 l/ha la majoritatea culturilor și de 2,0 l/ha la porumb, dar și la culturile de leguminoase. 
Aplicarea se face începând cu faza de 2 frunze până în faza de 6 frunze, precum și la reluarea vegetației în primăvară, la culturile 
de toamnă.

• CÂTEVA DINTRE BENEFICIILE LUI NUTRI-PHITE PGA:
 Îmbunătățește starea fitosanitară a plantelor, optimizând potențialul de producție;
 Stimulează redistribuirea elementelor nutritive în plantă;
 Crește utilizarea azotului în plantă prin creșterea ratei de reducere a azotului;
 Îmbunătățește dezvoltarea culturii în primele faze de vegetație; 
 Stimulează dezvoltarea sistemului radicular, conferind o mai bună toleranță la secetă și factori.

• REZULTATELE TESTĂRILOR NUTRI-PHITE PGA:

NUTRI-PHITE PGA

CONȚINE:
5-OXOPIROLIDINĂ-2-ACID CARBOXILIC (PGA)

GRÂU, ȘENOIU CL, 
2019
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MartorMartorNutri-Phite
PGA

Nutri-Phite
PGA

Nutri-Phite
PGAMartor

BIOSTIMULATORI

NUTRI-PHITE PGA
NUTRI-PHITE® PGA este un biostimulator și un complex nutritiv brevetat, unic, 
pentru maximizarea absorbției azotului și o mai bună dezvoltare a rădăcinilor. Este 
conceput pentru a crește eficiența fertilizării. NUTRI-PHITE® PGA asigură culturii 
cantitatea de fosfor necesară în fazele critice (imediat după răsărire, înainte de 
înflorit) atunci când plantele nu pot utiliza rezerva de fosfor din sol în mod eficient.
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AJUTĂ CULTURA SĂ ”DECOLEZE”, CU STIMULANTUL 
METABOLIC TAKE-OFF ST

• DESPRE TAKE-OFF ST:
TAKE-OFF ST este un complex nutritiv avansat pentru tratarea semințelor, conținând un metabolit brevetat unic, care asigură 
instalarea optimă a culturii, dar și producții sporite. De asemenea, accelerează germinarea și răsărirea culturii.
Produsul stimulează sămânța să aibă o pornire mai rapidă, ajutând plantele să evite stresul de la începutul perioadei de vegetație, 
care poate reduce potențialul de producție pe întreg sezon.

• CÂTEVA DINTRE BENEFICIILE LUI TAKE-OFF ST:
 Accelerează procesul de absorbție a nutrienților de către rădăcini, din primele faze de vegetație;
 Îmbunătățește răsărirea culturii, uniformitatea lanului, creșterea și dezvoltarea culturii;
 În loturile noastre de testare s-a mai observat, după tratamentul cu TAKE-OFF ST răsărirea plantelor a fost mai rapidă
 decât în cazul loturilor martor;
 O mai bună dezvoltare a sistemului radicular -rădăcini mai dese și mai lungi, față de loturile martor;
 Media numărului de frați, la cereale păioase era mult mai mare decât media numărului de frați din parcelele netratate.

  Atenție! Când tratamentul cu TAKE-OFF ST este urmat de NUTRI-PHITE PGA
  aceste beneficii sunt îmbunătățite!

• MOD DE APLICARE:
TAKE OFF ST – se aplică în doză de 1,0 l/t sămânță la toate culturile.
TAKE-OFF ST trebuie aplicat într-o cantitate suficientă de apă, pentru a menține o soluție minimă de 2,0 l/tonă.

• REZULTATELE TESTĂRILOR TAKE-OFF:

TAKE-OFF ST

CONȚINE:
5-OXOPIROLIDINĂ-2-ACID CARBOXILIC (PGA)

GRÂU, ȘENOIU CL, 
2019
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TRATAMENT SĂMÂNȚĂ

PORUMB, BRĂEȘTI BT
2018

Furti LG 31377 P 9241

Ajută cultura să

”DECOLEZE”

procesul de absorbție 
a nutrienților de către 
rădăcini

ACCELEREAZĂ 

răsărirea culturii, uniformitatea 
lanului, creșterea și 
dezvoltarea culturii

sistemul radicular/
rădăcini mai dese și 

mai lungi

numărul mediu de frați la 
cerealele păioase

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE

DEZVOLTĂ

CREȘTE

cu stimulantul metabolic

TAKE-OFF ST
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FĂRĂ CARENȚĂ DE ZINC ÎN CULTURI,
CU FERTILIZANTUL ZAX-ZINC

• DESPRE ZAX ZINC:
ZAX-ZINC este un produs ce conține 11,4% zinc și 4,9% azot nitric, utilizat în tratamentul semințelor. Fertilizantul se aplică 
pentru a preveni apariția carenței de zinc, una dintre cele mai frecvente carențe de microelemente întâlnite la noi în țară.
Zincul este imobil în plantă, iar cea mai bună formă de aprovizionare pentru plante este pe cale radiculară, deoarece se distribuie 
în toată planta. Aplicarea foliară rezolvă parțial problema, și asta pentru că se distribuie doar în frunzele existente la momentul 
aplicării tratamentului și nu se distribuie și în creșterile noi.

• CÂTEVA DINTRE BENEFICIILE LUI ZAX-ZINC:
 Este utilizat în tratamentul semințelor de rapiță și grâu;
 Previne carența de zinc, una dintre cele mai frecvente carențe întâlnite la noi, în România;
 Conține 11,4 % Zn si 4,9 % azot nitric;
 Doza utilizată este de 6,0 l/t de sămânță, la rapiță și de 3,0 l/t de sămânță, la cereale;
 Unde sămânța a fost tratată cu ZAX-ZINC s-a mai observat că în perioada înfrățirii, plantele prezentau un sistem foliar
 mai viguros;
 Media numărului de frați era mai mare decât media parcelelor netratate;
 Din analiza foliară, efectuată în perioada înfrățiirii și alungirii paiului, plantele nu mai prezentau carență de zinc.

• REZULTATELE TESTĂRILOR LUI ZAX-ZINC:

ZAX-ZINC

CONȚINE:
11,4% ZINC ȘI 4,9% AZOT NITRIC

GRÂU, ȘENOIU CL, 
2019
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Spor de producție, obținut în urma tratamentului cu ZAX-ZINC, comparativ cu martorii / *IF - insectofungicid 
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TRATAMENT SĂMÂNȚĂ
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ÎNGRĂȘĂMINTE

ÎN
GR

ĂȘ
ĂM

IN
TE

88



Agrii România este cel mai important furnizor de îngrășăminte pentru fermierii din România. Dispunem de una dintre cele mai 
largi rețele de distribuție a îngrășămintelor de pe piață. Strategia noastră este să identificăm cele mai bune soluții calitative și 
logistice pentru fermierii deserviți.

Mai jos, regăsiți o listă de îngrașăminte minerale, cu disponibilitate imediată. La cerere putem furniza și alte tipuri de îngrășăminte. 

Contactează acum reprezentatul AGRII pentru o cotație!

Gama de îngrășăminte 
minerale

ÎNGRĂȘĂMINTE

Produsul Originea

Nitrocalcar (CAN) 27% N + 12,5 CaO Austria

Azotat de amoniu 33,5% N Azomureș

Azotat de amoniu 34,4% N Georgia, Bulgaria

Uree Granulată 46% N Azomureș, Egipt, Rusia, 

Uree Perlata 46% N Austria 

Sulfat de amoniu granulat (21% N + 24% S) Ucraina, Croația

NP 16.20.0 + 13 S (32,5% SO3) Iordania

NP 20.20.0 + 9 S (22,5% SO3) Grecia

NP 20.20.0 Azomureș

NPK 15.15.15 + 11 S Rusia

NPK 15.15.15 + 6 S (15% SO3) Grecia

NPK 16.16.16 Rusia

DAP 18.46.0 Rusia, Maroc, Tunisia

MAP 11.52.0 Egipt

TSP 0.46.0 Bulgaria

MOP 0.0.60 Rusia

UAN 32% lichid Bulgaria

STRATEGIA NOASTRĂ ESTE SĂ IDENTIFICĂM CELE MAI BUNE 
SOLUȚII CALITATIVE ȘI LOGISTICE PENTRU FERMIERII DESERVIȚI
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ÎNGRĂȘĂMÂNT MICROGRANULAT STIMULÂND ÎNCĂ DE LA 
ÎNCEPUT CREȘTEREA PLANTELOR

• DESPRE Super Start NP 10:35:
Oferă substanțe nutritive mai ușor disponibile plantelor, stimulând creșterea plantelor în primele etape ale dezvoltării. Datorită 
conținutului ridicat de fosfor și prezenței zincului, Super Start NP 10:35 stimulează semnificativ creșterea sistemului radicular. 
Super Start NP 10:35 permite culturii să reziste la condițiile stresante, care pot apărea în timpul etapelor inițiale de dezvoltare.
Efectele economice ale aplicării îngrășămintelor Super Start sunt deja evidente încă din primul an de aplicare, mai ales în condiții 
extreme de dezvoltare a plantelor.

Super Start NP 10:35 se utilizează împreună cu semănatul, folosind dispozitive speciale pentru îngrășămintele microgranulate 
care sunt montate pe o mașină de însămânțat. Metoda recomandată de aplicare: se folosește fie direct pe rând, fie odată cu 
însămânțarea.   

• AVANTAJE:
 Este utilizat în tratamentul semințelor de rapiță și grâu;
 Previne carența de zinc, una dintre cele mai frecvente carențe întâlnite la noi, în România;
 Conține 11,4 % Zn si 4,9 % azot nitric;
 Doza utilizată este de 6,0 l/t de sămânță, la rapiță și de 3,0 l/t de sămânță, la cereale;
 Unde sămânța a fost tratată cu ZAX-ZINC s-a mai observat că în perioada înfrățirii, plantele prezentau un sistem foliar
 mai viguros;
 Media numărului de frați era mai mare decât media parcelelor netratate;
 Din analiza foliară, efectuată în perioada înfrățiirii și alungirii paiului, plantele nu mai prezentau carență de zinc.

Super Start NP 10:35

CONȚINE:
2% MgO + 5% S + 2% Zn ÎNGRĂȘĂMÂNT MICROGRANULAT

SEMINȚE

ÎNGRĂȘĂMINTE
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UN SOI CU UN PROFIL FITOSANITAR
FOARTE BUN

• CARACTERISTICI AGRONOMICE:
Maturitate - Timpuriu
Apariția spicului - Timpuriu
Tip soi - Aristat
Talia plantei - Scurtă
Toleranță la iernare - Bună
Capacitate de înfrățire - Foarte ridicată
Capacitate de utilizare a azotului - 
Foarte bună
Rezistență la cădere - Bună
Nr boabe/spic - Mediu
MMB - Mediu-mare

Făinare - Medie
Fuzarioza spicului - Medie
Rugina brună - Bună
Rugina galbenă - Bună
Septorioza - Medie
Pe lângă un profil fitosanitar foarte bun, 
acest soi de grâu deține și o combinație 
excepțională de 3 gene: rezistență la 
Cecidomyiidae, gena PCH1, rezistență 
la mozaicul dungat al grâului.

Indice de cădere - Foarte mare
Valoare de sedimentare - Ridicată
Conținut de proteină - Mediu
Calitate de panificație - Bună

• PRODUCȚII OBȚINUTE:

RGT MONTECARLO

Breeder Variety
Tămădău, 
CL, 2018

Brăești, 
BT, 2018

Mihalț, 
AB, 2018

Șenoiu, 
CL, 2019

RAGT MonteCarlo 8,163 7,515 8,295 6,960

...SI MINGEA
ESTE ÎN TERENUL TĂU!

Maturitate - Semi-tardiv
Apariția spicului - Medie
Tip soi - Nearistat
Talia plantei - Medie
Toleranță la iernare - Foarte bună
Capacitate de înfrățire - Mare
Capacitate de utilizare a azotului - 
Foarte bună
Rezistență la cădere - Bună
Nr boabe/spic - Mare
MMB-mediu - Mare
 
Făinare - Foarte bună
Fuzarioza spicului - Bună
Rugina brună - Bună
Rugina galbenă - Foarte bună
Septorioză - Bună
 
Indice de cădere - Foarte mare
Valoare de sedimentare - Ridicat
Conținut de proteină - Mediu
Calitate de panificație - Bună

• PRODUCȚII OBȚINUTE:• CARACTERISTICI AGRONOMICE:

RGT MATCHBALL

Breeder Variety
Tămădău, 
CL, 2018

Brăești, 
BT, 2018

Mihalț, 
AB, 2018

Șenoiu, 
CL, 2019

RAGT Matchball 8,082 8,036 7,260 7,180

• REZISTENȚA LA BOLI

• CALITATE

• REZISTENȚA LA BOLI

• CALITATE

SEMINȚE DE GRÂU
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SOIUL TĂU
DE ÎNCREDERE

• CARACTERISTICI AGRONOMICE:
Maturitate- Semi-tardiv
Apariția spicului - Medie
Tip soi - Nearistat
Talia plantei - Scurtă
Toleranța la iernare - Bună
Capacitate de înfrățire - Medie mare
Capacitate de utilizare a azotului - Foarte bună
Rezistență la cădere - Bună
Nr boabe/spic - Mediu
MMB - Mediu mare
 
Făinare - Bună
Fuzarioza spicului - Bună
Rugina brună - Bună
Rugina galbenă - Medie
Septorioză - Bună
 
Indice de cădere - Foarte mare
Valoare de sedimentare - Ridicată
Conținut de proteină - Mediu
Calitate de panificație - Bună

• PRODUCȚII OBȚINUTE:

RGT REFORM

Breeder Variety
Tămădău, 
CL, 2018

Brăești, 
BT, 2018

Mihalț, 
AB, 2018

Șenoiu, 
CL, 2019

RAGT Reform 6,679 8,248 8,370 6,780

UN SOI BOGAT
ÎN PROTEINE

Soi aristat, semi-timpuriu, bogat în 
proteine, tolerant la chlortoluron;
Foarte bun potențial de productie;
Soi superior de panificație; 
Talia plantei- scurtă;
Toleranță foarte bună la iernare;
 
Făinare - Moderat sensibil;
Fuzarioza spicului - Bună;
Rugina brună - Bună;
Rugina galbenă - Bună;
Septorioză - Bună.
 
Indice de cădere - foarte mare;
Valolare de sedimentare - mediu
Conținut de proteină - ridicat;

• PRODUCȚII OBȚINUTE:• CARACTERISTICI AGRONOMICE:

RGT VENEZIO

Breeder Variety
Tămădău, 
CL, 2018

Brăești, 
BT, 2018

Mihalț, 
AB, 2018

Șenoiu, 
CL, 2019

RAGT Matchball 8,082 8,036 7,260 7,180

• REZISTENȚA LA BOLI

• REZISTENȚA LA BOLI

• CALITATE

• CALITATE

SEMINȚE DE GRÂU
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GRUPA DE MATURITATE: FAO 310
TIPUL DE BOB: DENTAT

talie mare;
inserţie medie a știuletelui;
știulete foarte bine fecundat; 
bun ”stay green”.

numărul de rânduri/știulete:14-16;
numărul de boabe/rând: 28-30;
MMB: 340-360g.

bună rezistenţă la cădere și frângere;
bună stare fitosanitară a știuletelui;
tolerant la helmintosporioză.

Densitatea recomandată la semănat (boabe/ha)
  condiţii bune: 75-80 000;
  condiţii limitative: 65-70 000.

 excepţional potenţial de producţie/foarte bun MMB;
 vigoare foarte bună la pornirea în vegetaţie;
 rezistenţă foarte bună la principalele boli ale porumbului;
 tolerant la secetă și arșiţă;
 hibrid rustic/adaptat tuturor zonelor de cultură ale   
 porumbului din România.

• CARACTERISTICI  MORFOLOGICE:

RGT CONEXXION

• COMPONENTELE DE RANDAMENT:

• CARACTERISTICI FITOSANITARE:

• DSR:

• AVANTAJE:

ESTE UN SOI ARISTAT, SEMI-TIMPURIU,
UN SOI CARE PROMITE

• CARACTERISTICI AGRONOMICE:
Foarte bun potențial de producție 
Precocitate la înspicat extratimpuriu
Plante de talie medie-înaltă
(mare atenție la fertilizarea cu N)
Recomandat pentru zone aride și 
secetoase
Toleranță foarte bună la iernare
Densitate recomandată la semănat: 
400-420 b.g./mp
Bune calități de panificație: G% – 
24-26, W 180-200, P%-12,8-13,2, 
MH 77-79. 
 
Făinare - Foarte bună
Fuzarioza spicului - Bună
Rugina brună - Bună
Rugina galbenă - Bună 
Septorioza - Bună

• PRODUCȚII OBȚINUTE:

ALHAMBRA

Breeder Variety
Tămădău, 
CL, 2018

Brăești, 
BT, 2018

Mihalț, 
AB, 2018

Șenoiu, CL, 
2019

RAGT Reform 6,679 8,248 8,370 6,780

• REZISTENȚA LA BOLI

HIBRIZI DE PORUMBSEMINȚE DE GRÂU

NUMĂRUL
DE

RÂNDURI/
ȘTIULETE

NUMĂRUL
DE

BOABE/RÂND

MMB

14-16
28-30

340-360
grame
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GRUPA DE MATURITATE: FAO 350
TIPUL DE BOB: DENTAT

RGT EXXPLICIT
HIBRIZI DE PORUMB

talie mare/gabarit impresionant;
inserţie medie a știuletelui;
știulete foarte bine fecundat/bună regularitate.

numărul de rânduri/știulete: 16-18;
numărul de boabe/rând: 30-32;
MMB: 310-330g.

foarte bună rezistenţă la cădere și frângere;
foarte bună stare fitosanitară a știuletelui;
tolerant la helmintosporioză.

Densitatea recomandată la semănat (boabe/ha)
  condiţii bune: 75-80 000;
  condiţii limitative: 65-70 000.

potenţial de producţie foarte bun; 
stare fitosanitară generală excelentă;
vigoare foarte bună la pornirea în vegetaţie;
hibrid stabil cu o excepţională toleranţă la secetă și arșiţă;
hibrid ce raspunde foarte bine și condițiilor intensive de 
cultură.

• CARACTERISTICI  MORFOLOGICE:

• COMPONENTELE DE RANDAMENT:

• CARACTERISTICI FITOSANITARE:

• DSR:

• AVANTAJE:

NUMĂRUL
DE

RÂNDURI/
ȘTIULETE

NUMĂRUL
DE

BOABE/RÂND

MMB

16-18
30-32

310-330
grame

GRUPA DE MATURITATE: FAO 400
TIPUL DE BOB: DENTAT

  foarte bun potenţial de producţie; 
  vigoare foarte bună la pornirea în vegetaţie;
  profil fitosanitar excelent;
  tolerant la secetă și arșiţă/foarte bun comportament în   
 situaţii limitative;
  pierdere rapidă a apei din bob;
 hibrid ce poate fi utilizat și pentru siloz mai timpuriu.

RGT FUXXTER

talie mare;
inserţie medie a știuletelui;
bună regularitate a știuleților.

numărul de rânduri/știulete:16-18;
numărul de boabe/rând: 30-32;
MMB: 320-340 g.

bună rezistenţă la cădere și frângere;
bună stare fitosanitară a știuletelui;
tolerant la helmintosporioză.

Densitatea recomandată la semănat (boabe/ha)
  condiţii bune: 75-80 000;
  condiţii limitative: 65-70 000.

• CARACTERISTICI  MORFOLOGICE:

• COMPONENTELE DE RANDAMENT:

• CARACTERISTICI FITOSANITARE:

• DSR:

• AVANTAJE:

NUMĂRUL
DE

RÂNDURI/
ȘTIULETE

NUMĂRUL
DE

BOABE/RÂND

MMB

16-18
30-32

320-340
grame
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GRUPA DE MATURITATE: FAO 390
TIPUL DE BOB: DENTAT

RGT LIGETIXX
HIBRIZI DE PORUMB

talie mare;
inserţie medie a știuletelui;
știulete foarte bine fecundat.

numărul de rânduri/știulete: 14-16;
numărul de boabe/rând: 28-30;
MMB: 320-340g.

foarte bună rezistenţă la cădere și frângere;
foarte bună stare fitosanitară a știuletelui;
tolerant la helmintosporioză.

Densitatea recomandată la semănat (boabe/ha)
  condiţii bune: 70-75 000;
  condiţii limitative: 65-70 000.

potenţial de producţie foarte bun/hibrid de generaţie nouă; 
rezistenţă foarte bună la principalele boli ale porumbului;
hibrid rustic/tolerant la secetă și arșiţă;
pierdere rapidă a apei din bob.

• CARACTERISTICI MORFOLOGICE:

• COMPONENTELE DE RANDAMENT:

• CARACTERISTICI FITOSANITARE:

• DSR:

• AVANTAJE:

NUMĂRUL
DE

RÂNDURI/
ȘTIULETE

NUMĂRUL
DE

BOABE/RÂND

MMB

14-16
28-30

320-340
grame
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SERVICIUL DE AGRICULTURĂ DIGITALĂ,
UTIL PENTRU FERMA TA!

• DESPRE SERVICIUL RHIZA:
Serviciul digital RHIZA se bazează pe imaginile satelitare SOBREL pentru a obține zone de management cât mai precise în cadrul 
fiecărei parcele! Ca noutate, în vara acestui an, imaginile satelitare au fost îmbunătățite pentru a putea oferi o imagine și mai 
precisă, cu interferențe atmosferice minime. Această actualizare majoră a procesării imaginilor înseamnă că aplicația Contour va 
oferi cu până la 40% mai multe imagini, la o calitate superioară.
Zonele de management sunt importante pentru stabilirea cât mai riguroasă a unui plan de administrare a solei/parcelei, pentru 
a obține rezultate cât mai bune în final. Aceste zone de management vor fi utilizate în prelevarea cât mai corectă a probelor de sol, 
obținând rezultate reprezentative fiecărei sole în parte.

• PLATFORMA CONTOUR
Reprezintă website-ul unde veți găsi toate informațiile necesare unei administrări eficiente a fermei. Accesând contul de client, veți 
avea la dispoziție rezultatele analizelor de sol, imagini satelitare de monitorizare a culturilor (NDVI, CHL, SOB) și informații meteo 
de precizie direct din terenul dvs:
 Temperatura aerului;
 Precipitațiile; 
 Temperatura solului;
 Viteza vântului;
 Cantitatea de apă din sol;
 Gradul de accesibilitate cu utilajele în câmp.

• PACHETE COMERCIALE SERVICIUL RHIZA:
Digital: fermierul primește componența digitală (cont la aplicația Contour pentru mobil, tabletă și calculator unde poate vizualiza 
hărțile parcelelor, imagini satelitare, date meteo, etc) - Recomandat să se contracteze în lunile ianuarie - februarie;
Premium: pachetul include Serviciul digital și analize pentru N, P, K, pH, Mg, pe parcele individuale și Materie organică, CEC și 
Microelemente B,Na, Ca, Cu, Zn, Mn, Fe, S, Mo, Co pe zone reprezentative. Recomandările de fertilizare se fac la nivel de parcelă.
Precision: pachetul include Serviciul digital și analize pentru N, P, K, pH, Mg, pe zone de management și Materie organică, CEC și 
Microelemente B, Na, Ca, Cu, Zn, Mn, Fe, S, Mo, Co pe zone reprezentative. Recomandările de fertilizare se fac la nivel de parcelă, 
atât în formă scrisă, cât și sub formă de hărți digitale de fertilizare.
Rhiza Foliar: analiză foliară completă pentru a monitoriza gradul de absorbție al elementelor nutritive de către plantele de cultură.

• CE AM CONSTATAT ÎN URMA MONITORIZĂRII FERTILITĂȚII SOLULUI CU AJUTORUL PROGRAMULUI RHIZA?
 Numărul probelor de sol care au avut ca rezultat un conținut foarte scăzut sau scăzut de fosfor a reprezentat 79%;
 În peste 30% din probe raportul Mg:K este mai mare de 2, ceea ce determină o blocare a absorbției potasiului;
 Cea mai frecventă carență de microelemente din sol a fost zincul.

• CONTACT RHIZA:

SERVICIUL RHIZA

Pentru contractări sau vizite la clienți, pentru prezentarea serviciului, contactați colegii din echipa Agricultura Plus: 
Zona de Est: Alin Abălașei - 0754 502 502 
Zona de Sud: Mihnea Pojoga - 0743 149 024 
Zona de Vest și Centru: Bogdan Braica - 0745 800 500 

Claudiu Chelariu, fermier care folosește serviciul RHIZA:
”Cu ajutorul acestui serviciu am aflat că solul are carențe de zinc și fosfor și exces de magneziu, calciu și mangan (...)”
Fermierul Claudiu Chelariu, din localitatea Mihălășeni, județul Botoșani, fermier care a contractat RHIZA pe 110 ha. ”Am în 
administrare 300 de hectare, dedicate în general culturii mari. Am auzit de serviciul RHIZA și m-am hotărât să-l încerc pe 110 
hectare, achiziționând pachetul PREMIUM. Vreau să știu ce carențe, dar și ce excese are pămânul pe care-l lucrez. Am primit 
rezultatele probelor de sol și am carențe de zinc și fosfor și exces de magneziu, calciu și mangan. Îi îndemn pe fermieri să apeleze 
la RHIZA. Nici nu stiți cât este de important să ai toate aceste detalii, științifice, despre pământul din ferma ta. Doar așa vei știi 
ce produse să aplici, neirosind bani și timp”, este de părere Claudiu Chelariu.

PRODUCȚIA 
OPTIMĂ DE PE 

FIECARE PARCELĂ

www.rhizadigital.ro

SERVICII
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LIVRARE COMBUSTIBIL ȘI REZERVOARE PENTRU 
DEPOZITAREA MOTORINEI

• LIVRARE COMBUSTIBIL:
AGRII România a dezvoltat divizia de distribuţie motorină pentru agricultură, asigurând astfel toate serviciile logistice necesare 
fermierilor pentru desfășurarea activităţii.
Motorina distribuită de AGRII România către fermieri provine de la principalii jucători de pe piaţă: Rompetrol și Petrom, ceea ce va 
permite asigurarea în mod constant a bunei calităţi a combustibililor.

 Livrare în maxim 24 ore
 de la confirmarea fermă a comenzii!

Motorina este livrată în toată țara utilizând mijloacele de transport specializate și respectând toate normele privind calitatea și 
siguranţa motorinei, transportului, livrărilor și alimentărilor cu combustibil.
Prețul pentru motorina livrată direct în fermă este competitiv, costurile de transport fiind incluse în preţul per litru de motorină.

• REZERVOARE PENTRU DEPOZITAREA MOTORINEI:
În vederea depozitării în condiții optime a motorinei folosite în ferme, AGRII vă oferă rezervoare pentru depozitarea motorinei. Agrii 
România colaborează cu producătorul SIMBA,S Group. În portofoliul nostru, găsiți:

LIVRARE COMBUSTIBIL 

Rezervor cilindric orizontal mono-perete:
- realizat din oțel carbon S235JR/Fe360B de prima calitate;  
- încheieturi sudate prin modelul ”welding-arc”;
- 2 straturi de grund, vopsit electrostatatic cu vopsea lichidă;
-dimensiuni: 3000l, 6000l, 9000l, 12000l.
Rezervorul este alcătuit din:
- Suport / inel de ridicare;
- Aerisitor de 1”1/2 prevazut cu calota ”rupe-flacăra”;  
- Scară acces;
- Indicator de nivel mecanic pe bază de plutitor;
- Gura de încărcare cu închidere ușoară de 3” in aluminiu;
- Suport pentru împământare;
- Bazin de curățare metalic cu o capacitate de 50% din volumul rezervorului vopsit intern si extern. 

POMPĂ motorină cube 56 220v
 - alimentare 220 v; 
- debit maxim 56 L/min; 
- contoar mecanic cu 3 cifre parțiale și 6 cifre totale; 
- pistol automat A60; 
- toleranță +1- 1%;
- 4m furtun; 
-filtru de aspirație și protecție tip sită.

Pompă transfer model 5K CE 220V:
- pompa Panther 56 debit 56-Lt/min; 
- dotat de contoar mecanic cu 3 cifre parțiale și 6 cifre totale; 
- pistol automat A60;
- toleranță +1- 1%;
-5 m furtun și filtru de aspirație și protecție;
- Cutie metalică cu încuietoare.

FILTRU Water Captor 
- debit maxim 70L/min;
- Micro -30 Hm;
- Presiune 3.5 bar.

Filtru motorină Oil &FueI 
- debit maxim 70L/min; 
- 10 microni.

SERVICII
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VALORIFICARE ÎN CONDIȚII OPTIME
A PRODUCȚIEI AGRICOLE

Compania Agrii România deține în cadrul Departamentului de Cereale și serviciul de colectare cereale, cu scopul de a ajuta 
fermierii români să-și valorifice în condiții optime producția agricolă. 
Achiziționăm și comercializăm toate categoriile de produse agricole, oferind astfel un serviciu complet fermierilor noștri. 
Cu o orientare proactivă, compania Agrii vine cu cele mai bune soluții pentru fermieri, pentru a-i ajuta să ia cele mai bune decizii 
cu privire la recoltele lor.

Prin echipa noastră de logistică, Agrii se asigură că produsele agricole ale fermierilor sunt colectate într-un mod rapid și sigur.    
Avem colaborări și parteneriate de lungă durată cu traderi importanți de cereale, precum: GLENCORE, ADM, CARGILL, COFCO, 
BUNGE, EXPUR, etc). 

Pe lângă parteneriatele de încredere cu numeroși producători agricoli, Agrii România a dezvoltat o colaborare trainică, solidă cu 
diverși procesatori din industria de morărit și panificație. Prin asigurarea unui potențial sigur de materie primă pentru partenerii 
noștri, compania Agrii devine practic liantul dintre fermier și aceștia.

COLECTARE CEREALE • Călărași (+siloz)
Depozit Cuza Vodă
Popa Adrian: 0749.100.996
• Galați - Agrosem (+siloz)
Depozit Galați
Bordeianu Vigea: 0753.161.831
• Harghita
Depozitul Cristuru Secuiesc 
Lukacs Miklos: 0753.318.092
• Iași
Depozit Cristești
Pichiu Mihai: 0751.033.360
• Neamț
Depozit Sagna-Roman
Samson Cristian: 0741.093.681
• Olt (+ siloz)
Depozit Dobrosloveni
Bratan Geani: 0742.375.719
• Timiș
Depozit Șandra
Oprescu Doina: 0756.043.815

Călărași

Iași

Neamț

Timiș

Olt

Dolj

Alba

Argeș

Suceava

Constanța

Covasna

Bistrița-Năsăud

Galați

Ialomița
Ilfov

Vrancea

Mureș

Satu Mare

Prahova

Arad

Bihor

Timiș

Harghita

Galați

• Alba
Sîntimbrean Nicolae
0744794114/depozit ab@redoxim.ro
• Arad
Angelica Manea
0745482249/depozit2_ar@redoxim.ro
• Argeș
Stancu Marin
0745119863/depozit_pt@redoxim.ro
• Bihor
Gali Ervin 
0745119883/depozit_or@redoxim.ro
• Bistrița-Năsăud
Sintimbrean Nicolae
0744794114/depozit_ab@redoxim.ro
• Constanța
Vasile Tiberiu
0755967535/depozit_ct@redoxim.ro
• Covasna
Gajai Szolt
0744645944/depozit_sfg@redoxim.ro
• Dolj
Titu Petrișor
0740116237/depozit_cr@redoxim.ro
• Galați
Dumbravă Ionuț
0745119869/depozit_gl@redoxim.ro
• Ialomița
Soare Dobrin Gabriel
0746505553/depozit_sl@redoxim.ro
• Ilfov
Negulescu Vladimir
0758544852/depozit_bu@redoxim.ro

• Mureș
Gabor Sorin
0745119862/depozit_tgm@redoxim.ro
• Prahova
Gheorghe Marius
0745020789/depozit_pl@redoxim.ro
• Satu Mare
Habermuller Josef
0744794113/depozit_sm@redoxim.ro

• Suceava
Ciornei Constantin
0744794112/depozit_sv@redoxim.ro
• Vrancea
Zamfir Marius
0740116239/depozit_fc@redoxim.ro
• Timiș
Velimirovici Kamenko
0741460936/depozit_tm2@redoxim.ro

DEPOZITE REDOXIM

DEPOZITE COMFERTSERVICII
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