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GAREX B

Ÿ Produs fertilizant cu bor, cu efect fungicid, bactericid, 
insecticid repelent, nematocid și stimulator de fructificare 
pe bază de extract concentrat de usturoi și bor;

Ÿ Repelent sistemic împotriva insectelor, rozătoarelor și 
păsărilor;

Ÿ Conține antioxidanți și acizi organici din concentrat de 
usturoi.

Extract de usturoi   80,73
Bor       2,00

pH 6,7 – 7,7, densitate 1,06 – 1,16 g/ml.

Ÿ Repelent natural fără miros sau gust rezidual;
Ÿ Are efect de lungă durată;
Ÿ Nu afectează mirosul și gustul produselor agricole. 

Extractul de usturoi este complet biodegradabil și nu 
schimbă mirosul sau gustul fructelor și al frunzelor 
indiferent de momentul aplicării;

Ÿ Alternativă naturală împotriva acarienilor dăunători, 
melcilor, larvelor, insectelor care înţeapă și cele cu aparat 
de supt și masticat, afidelor, bacteriilor, fungilor și 
nematozilor;

Ÿ Extractul de usturoi inhibă dezvoltarea fungilor (bolile 
criptogamice) și combate următoarele boli: Penicillium 
italicum, Aspergilus flavus, Fusarium sp. Rhizoctonia 
solani, Alternaria sp., Colletotrichum sp., Pythium sp., etc.

Se păstrează închis ermetic, în ambalajul original, în locuri 
răcoroase și uscate. 

Bidoane de 5 l și 1 l.

ALTINCO

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

COMPOZIȚIE (%)

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

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

APLICARE ȘI DOZARE
Legume: 1 – 2 l/ha în 2 – 5 aplicări foliare sau 
 2,5 l/ha în sol, prin fertigare.
Vegetale: 1 l/ha. Depinde de cultură, pentru a proteja 
 culturile împotriva agenţilor patogeni și dăunători 
 sunt necesare de la 2 până la 5 aplicari foliare. Este 
 recomandabil ca tratamentul să se facă preventiv.
Pomi 
fructiferi: 1,5 – 2,0 l/ha diluat într-o cantitate de apă 
 necesară. Dacă presiunea dăunătorilor devine 
 puternică este necesar să se aplice un insecticid 
 dar în doză mai mică decât în condiţii normale. 
 Este recomandat să se amestece cu un agent de 
 umectare. Are un puternic efect sinergic dacă este 
 utilizat în combinaţie cu uleiul de Neem.

®KERAFOL EVO

Ÿ Activator de creștere, anti-stres, cicatrizant.

Ÿ Stimulează germinaţia seminţelor;
Ÿ Echilibrează consumurile energetice;
Ÿ Contribuie la formarea rădăcinilor și a noilor ţesuturi 

(meristeme);
Ÿ Asigură o creștere echilibrată;
Ÿ Îmbunătățește absorbţia radiculară specifică;
Ÿ Îmbunătăţește fotosinteza;
Ÿ Stimulează înflorirea, fecundarea, fructificarea, 

maturarea, mărește rezistenţa la păstrare;
Ÿ Reface ţesuturile afectate de arsuri solare, accidente 

climatice (grindină, îngheţ ușor, secetă) și accidente 
mecanice;

Ÿ Crește calitatea producției prin acumulare mai mare de 
zaharuri, proteine, diminuarea proceselor oxidative ș.a.;

Ÿ Contribuie la depunerea substanţelor de rezervă în 
organele multianuale și crește rezistenţa la ger și la alţi 
factori de stres abiotici;

Ÿ Acest produs este recomandat pentru agricultura 
ecologică.

APLICARE FOLIARĂ, la intervale de 10-15 zile.
Cultură  Doză (l/ha) Doză (ml/100 l apă)
Culturi de câmp  1,5-3  150-300 
Horticole   2-3 l/ha  200-300
Plante ornamentale  2-3  200-300
În amestec cu erbicide  1 l/ha

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

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Total aminoacizi                                                       27,00
 din care aminoacizi liberi                                     23,00
Total azot (N)                                                             5,40
 din care azot organic (N)                                       3,60

A se depozita în ambalajul original, în loc răcoros și uscat, 
ferit de razele directe ale soarelui, în recipient închis ermetic. 

Bidoane de 5 l și 1 l.

ALTINCO
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