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MATRIFRUIT

Ÿ Amestec lichid ce conține extract de plante din familia 
Fabaceae, lizină, surfactanţi, mangan și zinc. Poate fi 
utilizat pentru a curăţa roua de miere și alte resturi de pe 
frunzele și fructele culturilor horticole;

Ÿ Usucă și dispersează roua de miere produsă de puricii 
meliferi (Psylla pyri), musculiţe (Bemisia tabaci) etc. și 
evită proliferarea ulterioară a ciupercilor;

Ÿ Se utilizează după căderea petalelor;
Ÿ Stabil izează și asigură protecţie tratamentelor 

complementare cu insecticide;
Ÿ Agent biodegradabil de umectare și detergent cu extracte 

de plante, aminoacizi, mangan și zinc;
Ÿ Se recomandă utilizarea acestui produs în programe 

pentru evitarea rezistenţei la alte produse.

MATRIFRUIT este inductor de autoapărare a culturilor, pe 
următoarele căi:
Ÿ Se comportă ca un detergent care curăță roua de miere 

lăsată de păduchi și puricii meliferi, lăsând larvele 
neprotejate și prevenind formarea ulterioară a fumaginei;

Ÿ Acţionează ca o barieră datorită activităţii extrasului de 
plante care reduce sau atenuează atacul și pagubele 
produse de unii dăunători și, indirect, de unele boli;

Ÿ Conţine lizină, un aminoacid esenţial, precursor al unor 
alcaloizi pe care plantele îi sintetizează ca mijloc de 
apărare naturală împotriva atacului insectelor cu aparat 
bucal pentru înţepat și supt sau pentru rupt și mestecat. 
Lizina este un precursor al alcaloidului produs de plante 
pentru a se apăra împotriva insectelor. Transformarea 
lizinei în alcaloizi are loc la nivelul cloroplastelor, aceștia 
trecând ulterior, prin floem în întreaga plantă, care este 
astfel protejată.

Ÿ Are efect direct și repelent asupra adulților;
Ÿ Frunzele fără roua de miere și/sau fumagină au o fotosinteză 

mai intensă și, de aceea, producţiile sunt mai mari;
Ÿ Nu creează fitotoxicitate;
Ÿ Nu necesită interval de pauză până la recoltare;
Ÿ Fără riscuri pentru persoanele care îl aplică;
Ÿ Fără riscuri pentru consumatori.

Ÿ Pentru culturi horticole, cea mai sensibilă perioadă a 
ciclului vegetativ începe cu căderea petalelor;

Ÿ Aplicare foliară: pentru toate culturile, doza este de 350 - 
600 ml/100 l apă.

Recomandări:
Ÿ  Pentru a-i mări eficacitatea, este recomandat a se aplica 

dimineaţa;
Ÿ  A nu se depăși dozele indicate;
Ÿ  Poate fi amestecat cu majoritatea produselor de protecţie 

a plantelor și fertilizanți foliari;
Ÿ  Pentru o combatere completă a dăunătorilor se 

recomandă combinarea produsului MATRIFRUIT (doză 
completă) cu DEFFORT (doză completă).

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

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

În ambalajul original de plastic, închis ermetic și la 
temperaturi cuprinse între 5 și 35°C.

Bidoane de 5 l și 1 l.

ALTINCO

Extract de plante 6,0
Lizină 2,2
Mangan (Mn) solubil în apă 0,5
Zinc (Zn) solubil în apă 1,5

pH: 8-10, densitate: 1,12-1,22 g/ml
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®MATUREVO  
3.35.35 + 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 Fosforul și potasiul asigură necesarul energetic al plantei 

în momentele critice, începând dinaintea înfloririi;
Ÿ Magneziul, ca și component principal al clorofilei, asigură 

tinereţea aparatului foliar și desfășurarea normală a 
fotosintezei.

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

Ÿ Mărește absorbţia selectivă din sol a elementelor 
nutritive, în special a fosforului și potasiului;

Ÿ Creș te  dens i t a tea  ș i  g reu ta tea  spec ifică  a 
fructelor/boabelor, mărind cantitatea și îmbunătățind 
calitatea recoltei și rezistenţa la transport și depozitare;

Ÿ Grăbește coacerea și diferenţierea;
Ÿ Compatibilitate cu majoritatea produselor de protecţie a 

plantelor și bioregulatorilor.

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

Ÿ În cazul tratamentelor cu volum redus de apă (avio), 
concentraţia să nu depășească 5%, căci se diminuează 
solubilitatea produsului prin saturarea soluţiei;

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 conţinut ridicat 
de săruri sau la temperaturi mai mici de 12 - 15°C;

Ÿ În amestecuri, fertilizantul se adaugă la sfârșit;
Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicaţiilor tehnice de mai sus poate 

duce la diminuarea eficacităţii produsului sau la eșec.

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

Saci de 25 kg, 5 kg și 1kg.

APLICARE FOLIARĂ
Cultura Doza (kg/ha)
Cereale, viţă-de-vie, pomi fructiferi 3,0 - 3,5
Legume 2,5 - 3,0

APLICARE RADICULARĂ
Ÿ 5 - 15 kg/ha în primele faze de vegetație;
Ÿ 15 - 30 kg/ha la irigări mai rare.

Azot (N) 3,00 
Fosfor solubil (P O ) 35,00 2 5

Potasiu (K O) 35,00 2

Magneziu (Mg) 1,50
Sulf (S) 0,40
Bor (B) 0,10
Fier (Fe) 0,07 
Zinc (Zn) 0,03
Mangan (Mn) 0,03 
Cupru (Cu) 0,006
Molibden (Mo) 0,002

AGCHEM
®MATUREVO  este marcă înregistrată Naturevo,
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