
Nr. 

d/o
Denumirea Produsului Descrierea produsului

Norma de 

consum, l, 

kg/ha

Recomandări  spre aplicare Ambalaj

1 Basfoliar Sun Protect

Biostimulator pentru protectia culturilor agricole împortiva arsurilor solare. Acest 

produsacționează ca un protector al fructelor și

legume împotriva radiațiilor solare și a arsurilor solare bazate pe

tocoferol activ biologic.

1,2

 Produsul trebuie aplicat foliar cu 24-48h înainte de 

radiația solară ridicată la concentrații între 0,25 și 0,5% 

și ratele de aplicare de 1 - 1,2 l / ha.

1 L

2 Basfoliar Avant Natur Pur

Avant Natur® este o nouă generație de biostimulatori  cu o concentrație ridicată de 

aminoacizi 100% de origine vegetală. Aminograma produsului  corespunde 100% 

cu aminograma plantelor de cultură și ca rezultat asigură o eficiență net superioara 

comparativ cu produsele de origine animală

1,5 - 3,0
Se administreaza foliar cât si prin fertigare la diferite 

culturi agricole
10 L

3 10 L

4 25 L

5 1000 L

6 Basfoliar Plantae Bio

Basfoliar Plantae Bio este un biostimulator elaborat special pentru agriciltura 

biologică. Continutul sporit de citochinine il transformă intr-un produs cu calităti 

deosebite in stimularea cresterii plantelor si anume stimulând celulară.

1,0 - 2,0
Se administreaza foliar cât si prin fertigare la diferite 

culturi agricole
10 L

7 Basfoliar Si

Formula sa brevetată "EP 2371220" evită

polimerizarea soluțiilor bogate în acid

monosilicic.

Este foarte concentrat în monomeri și dimeri

de acid orthosilicic și de 50.000 de ori mai concentrat

decât apa solului!

 Datorită efectelor sale multiple asupra plantei, aceasta 

permite:

> Managementul stresului de apă în timpul verii.

> Rezistență mai bună a plantelor în sol salin.

> Îmbunătățirea calității (dimensiunea fructelor,

fermitate) în pomicultură și în producția de

pomușoare și a strugurilor

> Conservare mai bună (fructe crocante) și

rezistență la rupere (cireșe, struguri de masă)

datorită acumulării de siliciu în epidermă.

> Se constată o randament comercializabil

foarte mult îmbunătățit.

10 L

Biostimulatori si ingrasaminte foliare 2021

BIOSTIMULATORI

Basfoliar Kelp
Se administrează foliar sau prin tratament semințe la 

diverse culturi agricole 

Fetilizant foliar cu efect puternic de modulator de crestere. Continutul sporit de 

auxine si citochinine  influenteaza benefic plantele de cultura si asigura un spor 

constant de crestere a recoltei atat cantitativ cat si calitativ

1,5 - 4,0
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8 Basfoliar Aktiv
Fertilizant lichid cu efect de stimulare a cresterii plantelor si cu un efect puternic 

fungicid. 
2,5 - 3,0

Se administreaza foliar cât si prin fertigare la diferite 

culturi agricole
10 L

9 1 L

10 5 L

11 20 L

12 LG 81

Fertilizant organo-mineral NPK 4-6-5 lichid, care conține enzime și metaboliți 

derivate în procesul de fermentație biologică, extracte din plante, citochinine 

naturale, macroelemente și microelemente chelați apt de a creste activitatea 

nutritivă naturală a solului.

4-6 l/ha
Fertilizant complex de administrat la suprafata solului 

cit si prin fertigare.
5 L

13 Stimolante 66f

Biostimulator vegetal cu conținut acid alfa-naftalilacetic și extract vegetali, 

activatori al funcțiilor metabolice care ameliorează recolta din punct de vedere 

calitativ si cantitativ

0,3 l/ha

Se administrează prin alicare foliară la diferite culturi 

agricole pentru îmbunătățirea calibrului fructelor si 

majorării zahărului în struguri

1,0 L

Se administrează foliar la diverse culturi agricole pentru 

suplinirea deficitului de nutriţie şi îmbunătăţirea 

metabolismului acestora. Produsul mai manifestă şi 

acţiune bună de stimulator şi regulator de creştere şi 

fructificare a plantelor. Îmbunătăţeşte considerabil 

caracteristicile de iernare a culturilor

CROPMAX Nutrient  complex superconcentrat  pentru fertilizare foliară 100% natural 0,5 - 1,5



Nr. 

d/o
Denumirea Produsului Descrierea produsului

Norma de 

consum, l, 

kg/ha

Recomandări  spre aplicare Ambalaj

14 Vitanica RZ

Vitanica® RZ este un îngrășământ lichid organo-mineral. Vitanica® RZ conține 

un extract de alge marine Ecklonia maxima care furnizează componente organice 

bioactive (aminoacizi, vitamine). Împreună cu modul de acțiune benefic și 

complex al Bacillus sp., Vitanica® RZ are un efect stimulator asupra creșterii 

rădăcinii și susține vitalitatea și toleranța la stres a plantelor.

vezi 

recomanda

rile din 

pliant

Vitanica® RZ este un îngrășământ lichid organo-mineral 

NK pentru fertiirigare și aplicare foliară la toate culturile 

pe toată perioada de creștere

10 L

15 Alga Ca Este un produs cu continut de Azot, Calciu şi alge marine Laminaria digitala.  3 l/ha
Se aplica foliar cu scopul de a preveni bolile ce apar de 

la carenta Ca in I perioada de vegetatie.
5,0 L

16 Alga Mix BMg

Pe langă continutul de elemente nutritive produsul conţine şi alge din speciile 

Ascophyllum nodosum şi Laminaria digitala care transformă produsul într-un 

excelent activator de crestere. 

2-3 l/ha

Fertilizant foliar utilizat la diverse culturi agricole pentru 

suplinirea deficitului de B, Mg pe tot parcursul perioadei 

devegetatie.

5,0 L

17 Algical

Fertilizant cu conținut ridicat de calciu şi extracte concentrate de alge marine din 

genul Laminaria digitata,  indicat pentru prevenirea și tratarea problemelor 

fiziologice rezultate din lipsa de calciu.

5-8 l/ha
Se administreaza foliar cu scopul de a preveni bolile ce 

apar de la carenta Ca in perioada a II-a de vegetatie.
5 L

18 Blattab Tratamentul cu Blattab stimulează căderea frunzelor, maturarea lemnului
5,0 - 7,0 

kg/ha

Se administreaza foliar cu scopul de a stimula caderea 

frunzelor si a accelera maturizarea fiziologica a 

plantelor 

5,0 L

19 Basfoliar 36 Extra Podus cu continut sporit de azot si alte mezo si microelelmente fara biuret 1 - 3 l/ha
Poate fi administrat foliar pentru corectarea deficitului 

de nutritie la toate culturile agricole
20 L

20 Basfoliar flo     B Nutrient cu conţinut sporit de bor pentru spulinirea deficitului de nutritie 1,0-2,5
Fertilizări foliare cu scopul corectării deficitului de 

nutriţie la culturile cu cerinţe sporite faţă de Bor
10 L

21 Basfoliar Boron SP
Fertilizant solid cu continut mare de bor s destinat fertilizărilor foliare la culturi cu 

cerinte mari in acest element

Fertilizări foliare și radicularecu scopul corectării 

deficitului de nutriţie la culturile cu cerinţe sporite faţă 

de Bor

15 kg

CORECTORI AI DEFICIENȚEI DE NUTRIȚIE



22 Basfoliar CoMol

Basfoliar® CoMol SL este un îngrășământ lichid chelat cu o formulare specifică 

pentru corectia deficitului de molibden și cobalt la diferite culturi 

agricoleÎngrășământ lichid pe bază de cobalt și molibden

Concentrație ridicată de Molibdsen

Produs chelat cu EDTA

Lichid și omogen, fără impurități

Produs cu pH adecvat pentru sau tratamentul semintelor

Ajută la dezvoltarea rădăcinii 

Poate fi administrat foliar cat si pentru tratamentul 

semințelor de soia
10 L

23 Basfoliar Color
Fertilizant cu conținut sporit de potasiu si bor destinat pentru imbunătățirea calității 

recoltei după calibru, conținutul de zaharuri si colorare mai intensă
2 - 3 l/ha

Produsul se administrează foliar în perioada de coacere a 

frcutelor cu in interval de cca 7 zile. Numarul 

recomandat de tratamente este de 2-4. Pentru obținerea 

unei colorari mai bune se recomada aplicarea împreuna 

cu produsl Basfolikar Kelp

10 L

24 Basfoliar flo Ca Nutrient cu conţinut sporit de calciu pentru spulinirea deficitului de nutritie 1,5-2,0
Fertilizări foliare cu scopul corectării deficitului de 

nutriţie la culturile cu cerinţe sporite faţă de Calciu
10 L

25 Basfoliar Excelent
Nutrient complex pentru corecţia deficitului de nutriţie la principalele culturi 

agricole: pomi fructiferi, sfecla pentru zahăr, legume, etc.
0,7-1,0

Se administrează prin aplicare foliara la culturile cu 

cerinţe sporite la Ca şi B
10 L

26 Basfoliar flo Mg Nutrient cu conţinut sporit de magneziu pentru corecţia carenţelor de nutiţie 1,0-1,5
Fertilizări foliare cu scopul corectării deficitului de 

nutriţie la culturile cu cerinţe sporite faţă de Mg
10 L

27 Basfoliar Multi flo
Fertilizant lichid cu continut de macro si microelemente pentru fertilizarea foliara 

a diferitor culturi agricole
0,5 - 2,0

Fertilizări foliare cu scopul corectării deficitului de 

nutriţie la culturile cu cerinţe sporite faţă de N, Mg, Mn, 

Zn

10 L

28 Basfoliar flo   Zn Nutrient cu conţinut sporit de Zinc pentru corectia carenţelor de nutriţie 0,7-1,0
Fertilizări foliare cu scopul corectării deficitului de 

nutriţie la culturile cu cerinţe sporite faţă de Zn
10 L



Nr. 

d/o
Denumirea Produsului Descrierea produsului

Norma de 

consum, l, 

kg/ha
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29 Basfoliar flo   Sulfur Nutrient cu conţinut sporit de Sulf pentru corectia carenţelor de nutriţie 
Fertilizări foliare cu scopul corectării deficitului de 

nutriţie la culturile cu cerinţe sporite faţă de Sulf
5 L

30 Boro 10 LG
Este destinat pentru înlăturarea carenţelor de bor la culturile cu cerinţe sporite în 

acest element nutritiv

100-150 

ml/100 litri 

apa

Se administreaza foliar cit si radicular culturilor cu 

cerinte sporite fata de B.
5,0 L

31 Fetrilon - 13 Fertilizant solid destinat combaterii carentelor de fier la diferite culturi agricole 1,00 -2,00

Se administreaza prin fertigare si/sau cu stropiri foliare 

pentru eliminarea carentelor de fier la diferite culturi 

agricole 

1 kg.

32 Kelkat Bor
Fertilizant solid cu conținut mae de bor pentru diminuarea carenței de bor la 

culturile cu consum sporit de acest element nutritiv
0,5 - 1,5

Se aplica foliar cu consum normal de soluție de lucru la 

principalele culturi agricole care au cerințe spotite in 

acest element. Tratamentele se recomanda de efectuat la 

avertizarea carenței de bor pana la fazele de dezvolatare 

in care plantele au necesitati deosebite in acest element, 

ca exemplu infloritul

5 kg

33 1 kg.

34 25 kg.

35 Basacote Starter 6M

36 Basacote Starter 9M

37 Basacote Starter 12M

38 DuraTec Top 14
50 - 300 

kg/ha
25 kg.

39 DuraTec Top 21
50 - 300 

kg/ha
25 kg.

40 DuraTec Top 24
50 - 300 

kg/ha
25 kg.

PRODUSE CU TEHNOLOGIE - GRANULĂ ȘI MICROGRANULĂ

Fertilizant complex granulat fără conținut de clor cu dublă tehnologie. Eliberarea 

elementelor nutritive se eliberează si sunt disponiubile in două etape. In primă 

etapă sunt disponibile elementele nutritive din granulele nepeliculate si în a doaua 

etapa pe o perioade de până la trei luni sunt elierate elementele nutritive din partea 

de granulele pekliculate. Inhibitorul de nitrificare cu care este tratat ingrasamantul 

impiedică transformarea azotului până la nitrati și il pune la dispoziția plantelor pe 

o peroada de pana la trei luni asigurand o nutriție calitativă cu azot pentru plante

Produsul poate fi administrat radicular la toate culturile 

agricole sau decorative si forestiere cat si pla producerea 

răsadurilor sau materialului saditor. La culturile in camp 

deschis si potejat se administreaza concomitent cu 

semănatul sau la pregătirea patului germinativ prin 

împrăștiere cu incorporare. La culturile multianuale 

poate fi administrat inainte de plantare in griopile pentru 

plantarea pomilor. la producerea răsadurilor si 

materialului săditor se administreaza prin substratul 

pentrui semant sau plantare a materialului săditor

25 kg.
Se administrează dozat concomitent cu plantarea direct 

în groapa sapată pentru plantarea plantei de cultură

Fertilizant granulat cu continut mare de Azot și Fosfor destinat administrarii odată 

cu plantarea pomilor, arborilor, arbuștilor, viței de vie și altor culturi multianuale 

sau florilor in ghivece. Produsul este tratat cu un polimer care ii asigură o eliberare 

lentă pe o perioada de șase luni ceea ce asigură o nutritie echilibrata culturilor pe o 

perioada indelungata in primul an de la plantare.

Zitrilon 15

40 - 150 

g/groapă

Fertilizant solid destinat combaterii carentelor de zinc la diferite culturi agricole.
Se administreaza prin fertigare si prin stropiri foliare la 

diferite culturi agricole



41

Floranid Twin Permanent

42

Floranid Twin Turf

Nr. 

d/o
Denumirea Produsului Descrierea produsului

Norma de 

consum, l, 

kg/ha

Recomandări  spre aplicare Ambalaj

43 Easy Start TE-Max BS

Produs solid microgranulat cu continut sporit de fosfor, azot si microelemente care 

asigura un start rapid culturii iar bacteria Bacillus subtilis oferă efect de stimulare a 

cresterii si protectie radiculară de principalii patogeni ai putregaiului radacinilor

15-40

Se administreaza ca îngrasamânt starter concomitent cu 

semanatul  cu aplicatoare speciale care sun instalate pe 

samănătoare în prealabil

20 kg.

44 Nexur 46

Ingrășământ granulat cu continut mare de azot protejat în formă amidică. 

Inhibitorul ureazei diminuează pierderile de azot aprope de zero pe o perioada de 

până la 7 zile 

100 - 300
25 kg     500 

kg 600 kg

45 NovaTec 21

Îngrășământ granulat cu continut de azot protejat pentru o nutriție echilibrată a 

culturilor agricole. Inhibitorul nitrificării asigură o dozare lentă și contolată a 

azotului pentru plante pe o perioada de pana la 10-12 săptămâini 

100-400
26 kg     500 

kg 600 kg

46 NovaTec 40

Ingrășământ granulat cu continut mare de azot si sulf. Azotul protejat împotriva 

nitrificării asigură plantelor condiții optime de nujtriție a acestora cu azot pe o 

peioada de pana la 10-12 saptămâini

100 - 300
25 kg     500 

kg 600 kg

PRODUSE HIDROSOLUBILE ȘI LICHIDE CU TEHNOLOGIE DE INHIBARE A NITRIFICĂRII AZOTULUI

Îngrășământ complex NPK cu ISODUR® & CROTODUR®

azot cu eliberare lentă. Pentru gazon, grădinărit peisagistic, horticultură și culturi 

agricole intensive. Raportul NPK restrâns, componentele cu eliberare lentă  a 

azotului  Isodur și Crotodur și microelementele fac din Floranid Twin Permanentan 

un îngrășământ universal excelent, cu efect general ridicat.

Avantajele cheie sunt: eliberarea lentă și uniformă a azotului peste 8 - 12 

săptămâni în funcție de condițiile climatice.

 Efectul pe termen lung permite reducerea numărului fertilizări per perioada de 

vegetație

Reduce levigarea azotului. Sigur de utilizat datorită nivelului scăzutal indecelui de 

salinitate.

30 - 50 

g/m. p.

Prin împăștiere cu irigarea gazonului după administrare                                                         

Parcuri publice: 30-50 g / m² (1-3 aplicări pe an)

Terenuri de sport și de joacă: 40-50 g / m² (1-3 aplicări 

pe an)

Terenuri de golf: 30-50 g / m² (2-3 aplicări pe an)

25 kg.

Se administrează la toate culturile agricole prin 

imprăștiere,  la pregatirea patului germinativ sau 

concomitent cu semănatul. La fel poate fi administrat cu 

prasile mecanice ca fertilizări faziale



47 NovaTec 46

Ingrășământ granulat cu continut mare de azot în formă ureică. Azotul protejat 

împotriva nitrificării asigură plantelor condiții optime de nujtriție a acestora cu 

azot pe o peioada de pana la 10-12 saptămâini

100 - 300
25 kg     500 

kg 600 kg

48 20 L

49 1000 L

50
Novatec Solub 14:48:0+12 

SO3
15 - 200 25 kg.

51 NovaTec Solub 21 15 - 200 25 kg.

52
Novatec Solub 16:30:0+28 

SO3
15 - 200 25 kg.

53 Novatec Solub K-Max 15 - 200 25 kg.

54 Novatec Solub NK-Calcium 15 - 200 25 kg.

55 Novatec Solub 20:19:19 15 - 200 25 kg.

56 1 kg.

57 20 kg.

58 Calcinit Fertilizant cu conţinut de calciu şi azot fără conţinut de clor 6,0 - 8,0

Se administrează foliar cu o concentraţie a soluţiei de 1-

2% şi prin fertigare 1-2 kg la 1000 l apă la culturile cu 

cerinţe sporite în calciu.

25 kg.

59 Calcium 44 LG Dertilizant lichid cu continut mare de calciu chelat EDTA Poate fi aplicat foliar cat si prin sisteme de fertiirigare 1 kg.

NovaTec ONE

Se administreaza prin fertiirigare la diferite culturi 

agricole conform recomandarilor elaborate de fertilizare 

reesind din analiza agrochimica a aolului si exportului 

planificat cu recolata.

PRODUSE COMPLEXE HIDROSOLUBILE ȘI LICHIDE

Inhibitor al nitrificării azotului pentru administrarea impreună cu UAN

Se formeaza amestecul nemijlocit inainte de 

administrarea UAN. Pentru UAN28 - 6,25 l/tonă; 

UAN30 - 6,7 l/tonă; UAN32 - 7,15 l/tonă

NovaTec® Solub este un îngrășământ solubil în apă cu inhibitor de nitrificare 

DMPP (3,4-dimetilpirazolfosfat). DMPP încetinește procesul de nitrificare, adică 

transformarea de la NH4 la NO3 timp de câteva săptămâni. Ca urmare, creste 

eficiența N și se reduce levigarea lui NO3.

6,25 - 7,15 

l/t

Basafer Plus
Fertilizant solid destinat combaterii carentelor de fier la diferite culturi agricole. 

Recomandat administrarii prin fertigare la soluri cu pH-ul cuprins intre 2 si 8,5

10,00 - 

15,00

Se administreaza prin fertigare si/sau cu stropiri foliare 

pentru eliminarea carentelor de fier la diferite culturi 

agricole 

Se administrează la toate culturile agricole prin 

imprăștiere,  la pregatirea patului germinativ sau 

concomitent cu semănatul. La fel poate fi administrat cu 

prasile mecanice ca fertilizări faziale



Nr. 

d/o
Denumirea Produsului Descrierea produsului

Norma de 

consum, l, 

kg/ha

Recomandări  spre aplicare Ambalaj

60 CAN-17

CAN 17 este un fertilizant binar în formă lichidă, care este utilizat atât ca 

sursă de azot, cât și de calciu, necesară stopării putregaiului apical 

(pătarea brună) la fructele de tomate şi ardei, brunificării la salată, la 

vărzoase, dar și combaterii carenței de calciu la flori.

 Produsul fiind în stare lichidă se recomandă aplicarea 

prin sistemul de irigare prin picurare sau aspersie.   

Aplicarea foliară: -  1 - 2.5 ml/l apă, în funcție de 

plantă și faza de vegetație                                                

Aplicarea la sol:– 0.5 - 1 l/ha/irigare

38 kg.

61 Kamasol Presal

Fertilizant hidrosolubil cu continut mare de calciu si care contine tehnologia ESSR -

1. Calciul din produs in sol substituie si eliberea sodiul iar tehnologia ESSR 

protejează culturile de salinizare

Produsul este destinat administrării prin sistemele de 

fertiirigare; Normele si metodele de administrare vedeti 

recomandarile producatorului sau consultati un specialist 

de la Agrostoc

25 kg

62 7,5 kg

63 38 kg

64 25 kg.

65 1 kg.

66 25 kg.

67 1 kg.

68 25 kg.

69 1 kg.

   Se poate aplica la culturi de legume, flori și plante 

ornamentale, pomi și arbuști fructiferi, precum și la alte 

plante de cultură care au nevoie de aport de calciu.                                

FERTIIRIGARE:

Pomi fructiferi: 5-10 L/ha

Legume: 3-10 L/ha

Hidroponică: 3-5 L/ha

Plante ornamentale: 3-10 L/ha

MAP-LIQ

CaN 17 este un fertilizant binar în formă lichidă, care este utilizat atât ca sursă de 

azot, cât și de calciu, necesară stopării putregaiului apical (pătarea brună) la 

fructele de tomate şi ardei, brunificării la salată, la vărzoase, dar și combaterii car

Solucat 20:20:20 2,0 - 4,0

Solucat 10:52:10

Solucat 10:10:40

2,0 - 4,0

Fertilizanţi complecşi solubili cu conţinut de macro şi mictoelemente chelatate 

EDTA fără conţint de clor. Produsele sunt destinate pentru administrare foliar căt 

şi pentru fertigare.
Se recomanda administrarea foliară a produsului cît şi 

prin fertigare conform rezultatelor agrochimice sau 

necesarului de nutriţie a culturii.

Se recomanda administrarea foliară a produsului cît şi 

prin fertigare conform rezultatelor agrochimice sau 

necesarului de nutriţie a culturii.

2,0 - 4,0



70 Sulfat de potasiu
Sulfatul de potasiu este un fertilizant hidrosolubil cu continut mare de 

potasiu si sulf fara continut de clor

Este destinat aplicarii prin sitemul de fertiirigare si 

prin aplicari foliare conform cerințelor culturii si 

analizei agrochimice a solului

25 kg.

71 10 L

72 1000 L

Basfoliar Acical Produsul este destinat pentru diminuarea pH-ului în solutiile de lucru
Se administreaza in solutiile de lucru pentru tratamentele 

fitosanitare cat si prin sistemele de fertiirigare
0,2 -0,5



Nr. 

d/o
Denumirea Produsului Descrierea produsului

Norma de 

consum, l, 

kg/ha

Recomandări  spre aplicare Ambalaj

73 Auxiger LG

AUXIGER LG este un fito-regulator lichid bazată pe două ingrediente active de 

natură auxinică și care permite intervenția pe o gamă largă de culturi cum ar fi 

măr, pere, piersic, dovlecel, roșii, vinete, flori și culturi ornamentale. Produsul este 

capabil să îmbunătățească stabilirea și calitatea fructelor, în special în soiurile 

supuse unor seturi de fructe proaste. AUXIGER LG este deosebit de potrivit pentru 

anumite soiuri de pere. Stimulează fructificarea parthenocarpică și formarea de 

fructe de semințe normale. 

140 - 180 

ml/hl

Poate fi aplicat in perioada infloritului la pomi. 

Administrat in perioada de creștere a fructelor 

stimuleaza creșterea fructelor și coacerea precoce

1,0 L

74 Brevis Produs destinat raririi chimice a fructelor la măr și păr
1,2 - 2,2 

l/ha
Se aplică foliar conform recomandarilor producătorului 1,0 kg

75 Ger-ATS  Îngrășământ cu azot mineral cu conţinut ridicat în sulf 10-12 l/ha
Fertilizant  foliar concentrat destinat pentru rarirea 

inflorescentelor.
5 L

76 Geramid Neu
Produsul este destinat raririi chimice a fructelor, astfel permițând fructele rămase 

să se dezvolte mai bine
1,0 L

Dirager (Progerbalin) 0,5 L

78 DIRA-Max LG 1,0 L

FITOREGULATORI ȘI PRODUSE PENTRU RĂRIREA CHIMICĂ A FRUCTELOR



77 Dirager

Poate fi folosit într-o fază de dezvoltare mai avansată decât folosirea amidei 

(NAD) și având ca scop eliberarea pomilor de excesul de fructe, permițându-vă să 

dezvoltați bine fructele rămase îmbunătățind calitatea lor și întrerupând 

aperiodicitatea caracteristică unor soiuri.

0,5 L

80 Spollonante

SPOLLONANTE G este un regulator de creștere a plantelor lichid bazat 

pe NAA conceput pentru a controla creșterea nedorită a drajonilor și a 

copilelor de pomi fructiferi, viță de vie

1 L la 10 

litri de apa

Soluția, obținută sub agitare continuă, trebuie 

pulverizată cu ajutorul unei lance sau a unui 

atomizor care direcționează jetul către fraierele, 

umezind vârful mai presus de toate și având grijă 

să nu lovească părțile verzi rămase ale 

plantei. Orice pulverizare pe lemnul multianual nu  

este dăunătoare. Acest tratament trebuie efectuat 

atunci când drajonii prezintă o dezvoltare ridicată a 

frunzelor, fără însă a fi atins o consistență 

lemnoasă. Această condiție este îndeplinită în 

general atunci când drajonii au atins o înălțime de 

aproximativ 10-20 cm.

1 L



Nr. 

d/o
Denumirea Produsului Descrierea produsului

Norma de 

consum, l, 

kg/ha

Recomandări  spre aplicare Ambalaj

81 Gerba 4 LG

Produsul este un regulator de creștere bazat pe BAP dezvoltat într-o formulă 

stabilă. Gerba 4 LG poate fi utilizată pentru armonizarea creșterii plantelor . 

Aplicarea produsului Gerba 4 LG pe măr și păr, în școala de pomi și la plantele 

tinere, induce și îmbunătățește creșterea lăstarilor laterali, astfel încât plantele să 

poată anticipa producția de fructe, în special în soiurile cu potențial de ramificație 

scăzut. Pe plante vechi de 1-4 ani, în scoala de pomi, crește unghiul de inserție a 

ramurilor principale. 

1,0 L

100 -130 

ml/100 litri 

apă (o 

singură 

aplicare)

50 - 80 

ml/100 litri 

apă. Două 

tratamente 

cu interval 

de 7-10 

zile

40 - 50 ml 

100 litri 

apă

Pentru prevenirea plasei pe fructe la soiurile din gama 

Golden delicious. Efectuați primul tratament la sfârșitul 

înfloririi și apoi la alte 2-3 aplicații la intervale de 7-10 

zile

30 - 40 

ml/100 litri 

apă

Pentru a promova îmbunătățirea formei la soiurile din 

gama Gala, pentru a anticipa emisia și dezvoltarea 

aparatului de frunze, pentru a îmbunătăți omogenitatea 

înfloririi, pentru a mări cantitatea colectată la prima 

detașare. Efectuați 4 aplicații la o distanță de 10-12 zile 

începând de la faza urechiuși.

60 - 120 

ml100 litri 

apă

Vița de vie aperenă. Pentru alungirea rachisului: tratați 

în pre-înflorire  folosind 300 litri de apă pe hectar;

82

83

Pentru îmbunătățirea formei la soiul Golden Delicious. 

Tratați între 80% dintre florile deschise și căderea 

petalelor.

Gerlagib LG

Gobbi Gib 4LG este un fitoregator cu acțiune stimulatoare.

1,0 L

Gobbi Gib 2 LG 1,0 L

GERLAGIB LG este un regulator de creștere a plantelor care găsește domenii 

interesante de aplicare pe anumite soiuri de mere și de pere.GERLAGIB LG 

determină o modificare a formei (alungire) în conformitate cu standardele varietale 

tipice celor mai potrivite zone. GERLAGIB LG pe mere de soiul Golden Delicious 

reduce semnificativ sau previne formarea plasei, o fiziopatie care provoacă o 

depreciere semnificativă a producției.



60 - 90 

ml/100 litri 

apă

pentru a crește mărimea bobițelor: tratamentul se 

fectueaza la atingerea bobitelor diametrul de 3-4 mm 

utilizând 10 hectolitri de apă pe hectar;                                     

pentru a obține fructe mai omogene sau mai mari: 

repetați tratamentul anterior după 8-10 zile;

84 Invelop Talc

Produs 100% natural pe

baza de talc special dezvoltat și formulat pentru

aplicatii agricole.
25-50

Se adminstreaza prin stropiri foliare cu scopul formarii 

unui înveliș protector subtire în special pentru protectia 

culturii de arsuri solare dar serveste ca și o barieră în 

infestarea cu agentii patogeni ai bolilor culturilor 

agricole. 

25 kg.

85 RedSkin LG Îngrășământ lichid indicat îmbunătăţirii colorării epidermei 2-3 l/ha
Se administreaza foliar si este indicat imbunatatirii 

colorarii epidermei fructelor rosii
5/10 L

86 Obsthormon 24a

Fito-regulator special dezvoltat pentru prevenireacăderii premature a fructelor de 

mere, pere și piersici. Intensifică culoarea și accelerează creșterea fructelor. 

Fructele tratate au o capacitate de păstrare mai bună în depozite și frigidere.

0,3 -0,6

Tratamentul foliar trebuie să se efectueze cu 7 până la 

20 de zile înainte de recoltare. La soiurile târzii repetați 

tratamentul. Doza de utilizare se referă la un consum 

mediu de 1500 litri/ha de apă.

1,0 L

83 Gobbi Gib 4LG este un fitoregator cu acțiune stimulatoare.Gobbi Gib 2 LG 1,0 L


