
FIGHTER PHOS

Ÿ Îngrășămînt și potenţiator lichid cu fosfor și potasiu;
Ÿ Este sistemic și acţionează rapid pe întregul circuit al 

sevei.

Ÿ Mărește rezistenţa la factorii de stres, îndeosebi cei 
hidrici, termici și cei determinaţi de radiaţiile solare 
puternice;

Ÿ Mărește rezistenţa la infecţiile micotice și bacteriene;
Ÿ Grăbește derularea fazelor de vegetaţie;
Ÿ Prin acţiunea sa sistemică, asigură parţial și transportul 

altor substanţe de la suprafaţa frunzei către interior și 
îmbunătăţește activitatea substanţelor de contact;

Ÿ Potențează efectul PPP (Produse de Protecţia Plantelor);
Ÿ Se poate utiliza în programe integrate pentru culturi, 

inclusiv pentru controlul unor boli micotice și bacteriene.

Fosfor (P O ) 5132 5

Potasiu (K O) 4532

Fighter Phos conține 966 g/l săruri de potasiu mono și di ale 
acidului fosforos, echivalent a 600 g/l acid fosforos.

FIGHTER PHOS se folosește în principal pentru tratamente 
foliare și ale scoarței, dând rezultate excepționale în 
combinație cu produse de protecție a plantelor.
Ÿ Tratamentul foliar: între 2,0 – 5,0 l/ha, la toate culturile.
Ÿ Pentru tratamente ale scoarței în perioada de repaus 

vegetativ: între 3,5 – 7,0 l/ha, la toate speciile pomicole.
Ÿ Pentru tratamentele radiculare: se utilizează soluție de 

concentrație 0,05 – 0,10 %.

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în 
încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acțiunea 
directă a razelor solare și a căldurii.
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CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

APLICARE ȘI DOZARE

COMPOZIȚIE g/l

CONDIȚII DE PĂSTRARE

Ÿ Nu se combină cu produse cu un conţinut ridicat de ulei, 
cupru sau calciu;

Ÿ În cazul tratamentelor cu volum redus de apă, 
concentraţia totală a soluţiei să nu depășească 5%;

Ÿ Pentru realizarea amestecurilor multiple, efectuați un 
test de compatibilitate fizică. Dacă soluţia floculează, 
renunțați la combinaţia respectivă;

Ÿ Nu folosiţi pentru soluţie apă tulbure și cu un conţinut 
ridicat de săruri;

Ÿ În amestecuri, fertilizantul se adaugă la sfârșit;
Ÿ Pentru îmbunătăţirea acţiunii produsului adăugaţi de la 

început în apă EVO RIGHT 5 (50 - 100 ml/100 l apă);
Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicaţiilor tehnice de mai sus, 

poate duce la diminuarea eficacității produsului sau la 
eșec.

AGCHEM

Bidoane de 5 l și 1 l.

ATENȚIONĂRI

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

®FINALEVO  
5.14.42 + ME

Ÿ Fertilizant foliar special, formulă adaptată special pentru 
condiţiile din România;

Ÿ Conţinut foarte ridicat în microelemente necesare pentru 
culturile principale din România;

Ÿ Solubilitate ridicată;
Ÿ Conţinut ridicat în macroelemente, în special în potasiu, 

pentru fructificare și maturare corespunzătoare;
Ÿ Asigură necesarul energetic al plantei;
Ÿ Potasiul este componenta de bază pentru mărirea 

rezistenţei la toţi factorii de stres;
Ÿ Conţinutul ridicat de potasiu asigură și mobilizarea unei 

părţi a potasiului legat din sol;
Ÿ Magneziul, ca și component principal al clorofilei, asigură 

tinereţea aparatului foliar și desfășurarea normală a 
fotosintezei;

Ÿ Sulful este unul dintre principalii constituenţi pentru 
aminoacizii esenţiali.

Ÿ Este absorbit rapid de către plante și îmbunătățește 
major absorbția elementelor nutritive din sol; 

Ÿ Potenţează efectul produselor de protecție a plantelor 
(PPP);

Ÿ Manganul, cuprul, zincul și fierul sunt chelatate cu EDTA; 
Ÿ Mărește densitatea și greutatea specifică a fructelor 

(boabelor), îmbunătăţind cantitatea și calitatea recoltei, 
ca și rezistenţa la transport și depozitare.

Ÿ În cazul tratamentelor cu volum redus de apă, 
concentraţia totală a soluţiei să nu depășească 5%;

Ÿ Produsul se poate amesteca în soluţii complexe, 
aplicându-se odată cu erbicidele, fungicidele și 
insecticidele. Înaintea aplicării tratamentului, efectuaţi un 
test de compatibilitate fizică. Dacă soluţia floculează, nu 
efectuaţi combinaţia respectivă;

Ÿ Nu folosiţi pentru soluţie apă tulbure, cu un conţinut 
foarte ridicat de săruri sau la temperaturi mai mici de 
12°C;

Ÿ În amestecuri, fertilizantul se adaugă la sfârșit;
Ÿ Pentru îmbunătăţirea acţiunii produsului FINALEVO, 

adăugaţi EVO RIGHT 5, în doză de 50 - 100 ml/100 l apă;
Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicaţiilor tehnice de mai sus poate 

duce la diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în 
încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acțiunea 
directă a razelor solare și a căldurii.

Saci de 25 kg, 5 kg și 1 kg.

AGCHEM
®FINALEVO  este marcă înregistrată Naturevo,

APLICARE FOLIARĂ
Cultura Doza (kg/ha)
Viță de vie, pomi fructiferi 2,0 - 3,5
Legume 2,0 - 3,0
Cereale și alte culturi de câmp 3,0 - 3,5

APLICARE RADICULARĂ
Se prepară soluție utilizând 100 g/100 l apă.

Azot (N) 5,00 
Fosfor solubil (P O ) 14,002 5

Potasiu (K O) 42,002

Magneziu (Mg) 2,50
Sulf (S) 6,00
Bor (B) 0,10
Fier (Fe) 0,10

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

APLICARE ȘI DOZARE

COMPOZIȚIE %

ATENȚIONĂRI

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

Zinc (Zn) 0,10 
Mangan (Mn) 0,05
Cupru (Cu) 0,05
Molibden (Mo) 0,005
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