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APLICARE ȘI DOZARE

Ÿ Este un produs de contact cu un mod de acțiune fizic, cu efect 
insecticid și fungicid, certificat pentru agricultura ecologică;

Ÿ Conține ulei de portocale;
Ÿ Uleiul din compoziția produsului face parte din categoria uleiurilor 

esențiale, naturale și este volatil;
Ÿ Straturile de protecție ale insectelor și miceliul extern al 

ciupercilor se deshidrateaza după contactul cu PREV-AM, ceea 
ce duce la distrugerea și implicit la moartea acestora;

Ÿ Pătrunde în orificiile respiratorii ale insectelor, ducând la 
sufocarea și moartea acestora;

Ÿ Amestecul unic de adjuvanți, în combinație cu uleiul de portocale, 
favorizează umectarea suprafețelor ceroase și lipicioase;

Ÿ Acțiunea curativă imediată asupra putregaiurilor, îl face un 
excelent partener de combinație al fungicidelor;

Ÿ Este ideal pentru utilizare în spații protejate, pentru combaterea 
musculiței albe, păianjenului roșu, tripșilor, putregaiului, fără 
impact negativ asupra insectelor folositoare. Prin tratamente 
săptămânale, cu PREV-AM se asigură combaterea în mare 
măsură a acestor agenți de dăunare.

Ÿ Excelentă acțiune de contact, asigură moartea dăunatorilor în 
interval de 24-48 ore de la aplicare;

Ÿ În cazul în care există atac puternic de dăunători, se impune 
repetarea tratamentului după  7 zile de la efectuarea primului 
tratament, deoarece PREV-AM nu are efect rezidual.

¡ La concentrații cuprinse în intervalul 0.4-0.8%, diverși 
dăunători și agenți patogeni pot fi controlați: păianjenul 
roșu, tripși, musculița albă, afide, putregai, tăciune, etc.;

¡ Are un impact redus asupra insectelor benefice; astfel, s-a 
observat o creștere sistematică a acestor insecte în cazul 
înlocuirii in tehnologiile de cultură a produselor de protecție 
a plantelor clasice cu PREV–AM. Produsul este foarte 
potrivit pentru utilizarea în programele integrate de control 
al dăunătorilor; 

¡ Asigură uscarea (deshidratarea) fructelor după crăpare sau 
după  putrezirea strugurilor de vin și previne răspândirea 
bolii;

¡ PREV-AM poate fi aplicat si în timpul recoltării. Are efect 
rezidual foarte scurt și nu afectează fermentarea, gustul 
vinului sau recolta din anul următor;

¡ Este compatibil cu multe produse de protecție a plantelor. 
Nu este necesară adăugarea de adjuvanți în rezervor la 
prepararea soluțiilor în care este inclus PREV-AM;

¡ Utilizat în combinație cu alte produse de contact le 
reactivează în cazul umectării datorită picăturilor de rouă 
sau ploilor slabe;

¡ Pentru a preveni apariția fitotoxicitatii, efectuați un test 
preliminar înaintea aplicării  tratamentului.

Ÿ Nu are un efect negativ asupra fotosintezei, prin urmare nu 
provoacă stres plantelor.

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

PREV-AM

COMPOZIȚIE (g/l)

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

A se păstra produsul în ambalajul original, închis ermetic, 
departe de lumina directă a soarelui, în spații uscate și 
răcoroase.

Prin stropire, foliar, în concentrații cuprinse în intervalul 0.4-
0.8%, intervalul dintre tratamente este de 7 zile.

Bidoane de 5 l și 1 l.

ORO AGRI INTERNATIONAL LTD.
®PREV-AM  este marcă comercială proprietatea Oro Agri 

International Ltd.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

PRODUCĂTOR

ROOTIP MIX

Ÿ Fertilizator EC;
Ÿ Corector de deficiențe;
Ÿ Stimulator de înrădăcinare cu microelemente chelatate;
Ÿ Conţine mangan, zinc, cupru și molibden într-o proporţie 

întâlnită la majoritatea culturilor horticole;
Ÿ Este special conceput pentru a stimula formarea și 

dezvoltarea noilor perișori absorbanţi, pentru a garanta 
absorbţia nutrienţilor aplicaţi la sol (îngrășăminte, 
microelemente etc.);

Ÿ Efectul realizat este mai puternic, în special pentru 
microelementele care sunt absorbite numai de către 
perișorii radiculari nou formaţi (de ex. fier, calciu etc.). 
Astfel, efectul chelaţilor aplicaţi la sol este mai puternic 
pentru stimularea rădăcinilor mici;

Ÿ Mărește activitatea microorganismelor folositoare din 
rizosferă (zona înconjurătoare rădăcinilor) și asigură 
precursorii de hormoni (auxine și citochinone);

Ÿ Determină reglarea fină a balanţei hormonale în 
m o m e n t e l e  v i t a l e  a l e  c r e ș t e r i i  p l a n t e l o r. 
Microorganismele reușesc să convertească treptat 
acești precursori în hormonii necesari, fără a exista riscul 
ca aceștia să se acumuleze în concentraţii excesive, care 
ar duce la efecte nedorite.

Ÿ Stimulează dezvoltarea unui număr mult mai mare de 
rădăcini pentru că facilitează expansiunea rădăcinilor și 
infiltrarea mai bună a apei, crește conținutul de azot din sol 
ajutând la formarea Glomalinei și permite absorbţia sporită 
a apei și a elementelor minerale, în special P, Ca și Zn;

Ÿ Se formează mai bine sistemul vascular (xilem și floem) 
pentru că ROOTIP MIX asigură oxigenare sporită și 
contribuie la producţia de hormoni: auxine și citochinine;

Ÿ Inducţia și diferenţierea florală (citochinine) sunt 
asigurate prin creșterea rezistenţei la eroziune și 
producerea de siderofori (chelaţi naturali ai Fe, Zn și Cu);

Ÿ Rezistenţa la stres și la boli, fructele mai mari, de calitate 
mai bună și cu o durată mai mare de păstrare, precum și 
producţiile mai mari sunt obţinute datorită unui sol 
structurat și stabil, degradării resturilor vegetale ale 
culturilor (enzimele microbiologice) și eliberării fosforului 
organic (fosfataze). ROOTIP MIX stimulează flora 
microbiană a solului și permite exploatarea acestuia într-
o manieră sustenabilă.

FERTIGARE: 2 - 3 litri/ha, săptămânal.
RADICULAR:
Ÿ Soluţie în concentraţie de 0,25% aplicată:
  - la ghiveci înainte de transplantare sau după plantare la 
 locul definitiv;
  - de câte ori este nevoie pentru stimularea dezvoltării 
 aparatului radicular sau refacerea lui.
Ÿ Constituţia mocirlei pentru imersarea rădăcinilor înainte 

de plantare, în concentraţie de 0,5%.
ÎN AMESTECURI:
Pentru tratarea seminţelor, în doze de 1-3 litri / tona de 
sămânţă.

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

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Aminoacizi și peptide 7,60
Total azot (N) 4,50
Cupru solubil în apă (Cu)  0,10
    din care cupru chelatat cu EDTA 0,10
Mangan solubil în apă (Mn) 0,10
    din care mangan chelatat cu EDTA 0,10
Molibden solubil în apă (Mo) 0,10
Zinc solubil în apă (Zn)  0,80
    din care zinc chelatat cu EDTA 0,80

Bidoane de 5 l și 1 l.

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

Ulei de portocale  60 g/l
Coformulanți
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