
Produsul se depozitează în ambalajul original, într-un loc 
uscat și răcoros. A se păstra ferit de îngheț și în spații de 
depozitare cu temperatură constantă. A nu se lăsa la 
îndemâna copiilor și nici aproape de alimente. 

CONDIȚII DE PĂSTRARE

SDP Franța

PRODUCĂTOR

Bidon de 10 l.

AMBALAJE

Ÿ Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de 
protecție a platelor și a îngrășămintelor foliare. Efectuați un 
test de compatibilitate fizică înaintea aplicării tratamentului;

Ÿ Agitați înainte de utilizare; 
Ÿ Se interzice reutilizarea ambalajului gol. După utilizarea 

produsului, clătiți bidonul de 3 ori și turnați apa rezultată 
prin clătire în cuva mașinii de stropit;

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

ATENȚIONĂRI

ALGOBOR

Ÿ Îngrășământ foliar lichid pe bază de bor micronizat din 
borat de sodiu; 

Ÿ Conține extracte din alga Ascophyllum nodosum bogată 
în regulatori de creștere, coloizi organici și  acid alginic;

Ÿ Are un pH echilibrat;
Ÿ Conține aditivi pentru o mai bună fixare pe plante.

Ÿ Absorbție și translocare extrem de rapidă în plantă (cca 8 ore); 
Ÿ Intervine în transferul zaharurilor din frunze în organele 

de rezervă (bulbi, tuberculi, fructe, boabe); 
Ÿ Mărește viabilitatea polenului pentru o polenizare optimă; 
Ÿ Asigură diferențierea florală și ramificarea secundară; 
Ÿ Inhibă dezvoltarea bacteriilor pe suprafața plantelor; 
Ÿ Mărește cantitatea și calitatea producțiilor; 
Ÿ Nu prezintă fenomene de fitotoxicitate la nivelul foliajului; 
Ÿ Culturile tratate sunt mai sănătoase și mai rezistente la 

ger dar și la secetă. 

Ÿ Tratați în perioada de creștere activă, de preferat la orele 
dimineții sau după-amiaza când temperaturile sunt mai 
scăzute. Respectați măsurile de precauție specifice 
privind utilizarea produselor chimice;

Ÿ Pregătirea amestecului: agitați bidonul înainte de 
folosire. Umpleți cuva mașinii de stropit cu 3/4 din 
volumul de apă necesar aplicării. Turnați produsele în 
cuvă și continuați agitarea. Completați cu apă. Continuați 
să agitați până la omogenizare completă. 

Ÿ Respectați ordinea de introducere a produselor în amestec

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

Cultură
Sfeclă
Andive
Rapiță și culturi de câmp

Floarea soarelui
Pomi fructiferi

Viță de vie
Mazăre, fasole salbatică, măzăriche, linte
Lucernă
Culturi de legume (varză, morcov, 
sparanghel, pepene, căpșuni)

Momentul aplicării
De la stadiul de 6-8 frunze și la închiderea rândurilor.

Toamna: stadiul de rozetă.
Primăvara: între stadiul de reîncepere a vegetației (C1-C2) și stadiul 
butonilor florali verzi (D1).
În stadiul de 6-8 frunze și de apariție a calatidiului.
Semințoase: înainte de înflorire, până la formarea fructului.
Sâmburoase: după înflorire.
2 aplicări: în perioada de înflorire.
De la stadiul 10-12 cm până la apariția butonilor florali.
De la reînceperea vegetației și după fiecare cosire. 
Suprafață foliară bine dezvoltată, 15-20 zile după replantare 
(varză), înainte de înflorire (căpșuni).

Doză (L/ha)
3,00

2,00

2,50
1,00

1,50
1,50
1,50
1,00 - 1,50

APLICARE ȘI DOZARE

Bor (B) 120 g/l 9,50

COMPOZIȚIE %

Se păstrează închis ermetic, în ambalajul original, în locuri 
răcoroase și uscate, departe de razele soarelui.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

ALTINCO

PRODUCĂTOR

Bidoane de 5 l și 1 l.

AMBALAJE

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

ATENȚIONĂRI

ALMAR

Ÿ Biostimulator care reglează înflorirea, fecundarea și 
formarea fructelor;

Ÿ Produs fertilizant cu extract de alge (Ascophyllum 
nodosum), bor, magneziu, potasiu;

Ÿ Prin conținutul său ridicat de extract de alge marine oferă 
plantelor micro și macronutrienți, aminoacizi (cum ar fi 
betaina), polizaharide, vitamine și hormoni.

Ÿ Are efect asupra producției, calității și omogenității 
fructelor;

Ÿ Aplicat în fazele fenologice corespunzătoare, ALMAR 
penetrează rapid în interiorul țesuturilor plantei, reglează 
procesele vitale din plantă, în special înflorirea și 
favorizează dezvoltarea, fecundarea și formarea 
fructelor;

Ÿ Produsul oferă culturilor o rezistență la factorii abiotici de 
stres;

Ÿ Îmbunătățește umectabilitatea și facilitează penetrarea 
micronutrienților în frunze;

Ÿ Prin cele trei căi de acțiune ale produsului, ALMAR 
realizează:

¡ Transformarea resurselor de îngrășăminte din sol 
și a micronutrienților în forme ușor asimilabile;

¡ Distribuția elementelor nutritive ușor asimilabile în 
zonele de creștere;

¡ Pătrunderea compușilor la nivel celular.

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

Extract de alge 8,00
Bor 2,00
Magneziu 1,00
Potasiu 0,60

COMPOZIȚIE %

APLICARE ȘI DOZARE
Cultură                                                          Doză (L/ha)
Legume, măr, păr, sâmburoase          2 - 3
Căpșuni               1,50 - 2,50
Vița de vie                 2
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