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MIMOX

Ÿ Produs organic cu efect fungicid care previne și combate 
boli provocate de ciuperci în pomicultură și la alte culturi 
horticole;

Ÿ Extract de origine naturală din Mimosa;
Ÿ Alternativă naturală pentru controlul bolilor: sclerotinia, 

făinare, rapăn, putregai cenușiu, mană, fuzarioză;
Ÿ Aplicat preventiv într-o schemă alternativă, împiedică 

reproducerea și dezvoltarea acestor patogeni;
Ÿ Extractul din care se realizează produsul MIMOX conţine 

substanţe flavonoide, taninuri, alcaloizi, saponine etc., 
care inhibă enzimele extracelulare eliberate de 
microorganismele patogene pentru obţinerea nutrienţilor 
din ţesuturile plantelor;

Ÿ Ca rezultat, microorganismele nu mai cresc, nu se mai 
multiplică, neputând accesa nutrienţi, astfel că evoluţia 
bolii este întreruptă și plantele sunt protejate.

Ÿ Este un produs natural, pretabil pentru agricultura 
ecologică;

Ÿ Nu lasă reziduuri în culturi, deci nu necesită timp de 
pauză până la recoltare;

Ÿ Nu afectează fauna utilă;
Ÿ Nu creează rezistenţă;
Ÿ Are spectru larg de acţiune;
Ÿ Are efect sistemic;
Ÿ Controlează boli din genurile: Sclerotinia, Oidium, 

Botrytis, Fusarium, Venturia.

APLICARE FOLIARĂ: 
200-300 ml/100 litri apă (2-3 litri/ha) la interval de 12-15 
zile; 
APLICARE RADICULARĂ: 
2-3 litri/ha la interval de 12-15 zile.

Tratamentele vor începe când condiţiile de mediu sunt 
favorabile pentru dezvoltarea ciupercilor.
Pentru creșterea eficacităţii tratamentului și mărirea 
spectrului bolilor combătute, amestecaţi MIMOX cu 
COPFORT (2 + 2 litri/ha până la 2 + 4 litri/ha).

Mai multe informaţii despre rezultatele testelor cu MIMOX 
împotriva câtorva agenți de dăunare puteţi citi la pagina 84.

Ÿ Nu amestecaţi MIMOX cu produse cu reacţie puternic 
acid alcalină sau surfactanţi uleioși;

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

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

A se depozita într-un loc răcoros și uscat, în ambalajul 
original, închis ermetic.

Bidoane de 5 l și 1 l.

Extract din coaja arborelui Mimosa 80

pH: 4,6; densitate: 1,15-1,25 g/ml
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APLICARE ȘI DOZARE

Ÿ Carbonat de calciu natural de puritate ridicată;
Ÿ OmyaPro Calcium este o sursă naturală de calciu sub formă 

de pulbere umectabilă care este ușor de aplicat culturilor;
Ÿ Datorită particulelor micronizate, formează o peliculă fină, se 

dispersează uniform și hrănește planta cu calciu, un nutrient 
esenţial, responsabil pentru creșterea producţiei și calităţii 
acesteia.

Ÿ Nutriţia cu calciu are o importanţă majoră în ceea ce privește 
creșterea producţiei deoarece stimulează germinaţia 
polenului, îmbunătăţește legarea și dezvoltarea fructelor, 
grăbește și uniformizează maturarea;

Ÿ Calciul este un mineral esenţial pentru întărirea pereţilor 
celulari, îmbunătăţește calitatea fructelor și legumelor, 
mărește rezistenţa la transport și la depozitare a produselor 
agricole;

Ÿ Calciu prelungește prospeţimea fructelor și legumelor și 
îmbunătăţește rezistenţa la factorii biotici și abiotici;

Ÿ Formulă inovativă sub formă de pulbere umectabilă ce 
asigură absorbția rapidă;

Ÿ Datorită particulelor ultra-fine, acoperirea este uniformă și 
asimilarea calciului este mult îmbunătățită;

Ÿ Împiedică atacul bolilor;
Ÿ Previne crăparea fructelor și combate carența de calciu;
Ÿ Ușor și practic de aplicat;
Ÿ Poate fi utilizat în agricultura ecologică.

Fructe seminţoase
5 kg/ha după dezmugurit, apoi repetat 5-10 kg/ha, la fiecare 7-10 
zile de la momentul căderii petalelor până la recoltare;
Fructe sâmburoase
3 tratamente cu 5-10 kg/ha la căderea petalelor, apoi repetat la 
28 de zile, până cu 14 zile înainte de recoltat;
Legume
5-10 kg/ha la 14 zile după plantare, apoi repetat la fiecare 7-14 zile;
Salată și verdeţuri
10 kg/ha la 14 zile după plantare, apoi repetat la fiecare 7-14 zile;
Căpșun
10 kg/ha înainte de înflorit, apoi 3 tratamente la fiecare 7-10 zile;
Viţa de vie
10-20 kg/ha de la momentul creșterii boabelor, apoi repetat la 
fiecare 10-14 zile.

Ÿ Adăugaţi OmyaPro Calcium într-un volum suficient de apă 
chiar înainte de aplicare și amestecaţi continuu. Aplicaţi 
direct pe frunze.

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

OMYAPRO CALCIUM

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

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

Saci de 10 kg.

OMYA INTERNATIONAL

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

Carbonat de calciu (CaCO )                                     90,003

Calciu (Ca)                                                             36,00
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