
CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

ATENȚIONĂRI

APLICARE ȘI DOZARE

ALSUPRE S

APLICARE FOLIARĂ: 
În doză de 0,8 – 1,2 kg/ha (80 - 120 g/100 litri apă);
APLICARE RADICULARĂ: 
În doză de 1-1,6 kg/ha.

Se poate aplica în post recoltare și repausul vegetativ.

Ÿ Produs unic multifuncțional pe bază de sulf cu acțiune 
sistemică;

Ÿ Furnizează plantelor necesarul de sulf, azot și potasiu;
Ÿ Pătrunde în țesuturile plantei foliar sau radicular, 

îmbunătățește structura proteinelor, întărește frunzele și 
rădăcinile, precum și organele de depozitare;

Ÿ Are efecte complementare de fungicid și acaricid.

Ÿ Dezvoltarea plantelor se face într-un ritm rapid;
Ÿ Plantele sunt apărate de posibilele influențe negative ale 

agenților de dăunare;
Ÿ ALSUPRE S este compatibil cu majoritatea produselor de 

protecție a plantelor și a îngrășămintelor foliare. Înaintea 
aplicării, efectuați un test de compatibilitate fizică.

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

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

ALTINCO

A se păstra produsul în ambalajul original, închis ermetic, în 
spații uscate și răcoroase.

Sac de 1 kg.

PRODUCĂTOR

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII
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COMPOZIȚIE %
Azot total 8,20
Azot amoniacal 8,20
Oxid de potasiu solubil în apă            10,20
Trioxid de sulf 66,00

APLICARE ȘI DOZARE

BASFOLIAR 36
EXTRA SL

Ÿ Îngrășământ lichid foliar azotat cu conținut mare de 
magneziu și oligoelemente; 

Ÿ Oferă o dezvoltare semnificativă a plantelor și o creștere 
a randamentului pe toate culturile unde este aplicat; 

Ÿ Destinat fert i l izări i  tuturor culturi lor agricole, 
legumiculturii și pomiculturii.

Ÿ Grăbește absorbția azotului din îngrășămintele cu 
eliberare controlată; 

Ÿ La culturile care stagnează din creștere sau sunt stresate 
din cauza temperaturilor, BASFOLIAR 36 EXTRA SL 
acționează pentru restartarea creșterii.

Cantităţi totale:
Cultura Doza (l/ha)
Cereale, floarea soarelui, rapiță 6 - 12
Porumb 6 - 10
Pomi fructiferi              7,50 - 12
Sâmburoase 3,75 - 4,50
Arbuști fructiferi 2,25
Vița de vie 4,50
Ţelină, spanac 4 - 8
Sfeclă 4 - 10
Cartof 6 - 12
Varză, conopidă  8 - 12
Mazăre 3,20 - 4,00

Ÿ În dozele și concentraţiile recomandate, BASFOLIAR 36 
EXTRA SL poate fi aplicat odată cu produsele de protecţia 
plantelor;

Ÿ Produsul se va aplica numai după solubilizare totală. Nu 
se va utiliza în nici un caz produs cristalizat prin 
depozitarea necorespunzătoare.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

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

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în 
încăperi uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare și a 
căldurii. Se va evita depozitarea în condiţiile variaţiilor mai 
mari de temperatură.

AMBALAJE
Bidon de 20 l.

COMPO EXPERT

PRODUCĂTOR

COMPOZIȚIE %
Azot (N) 27,00
Mangan (Mn) 1,00
Magneziu (MgO)  3,00
Sulf (SO )      10,003

Fier (Fe)   0,02
Bor (B)   0,02
Zinc (Zn)    0,01
Molibden (Mo) 0,005
Cupru (Cu) 0,20
pH7

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII
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