
®ENERGEVO  
9.53.9 + ME

Ÿ Fertilizant foliar special;
Ÿ Formulă adaptată special pentru condiţiile din România;
Ÿ Conţinut foarte ridicat în microelementele necesare la 

culturile principale din România;
Ÿ Solubilitate ridicată;
Ÿ Fosforul asigură necesarul energetic al plantei în 

momentele critice, începând cu primele faze ale 
vegetaţiei;

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;

Ÿ Grăbește parcurgerea fazelor de vegetaţie;
Ÿ Compatibilitate cu majoritatea produselor de protecţia 

plantelor și bioregulatorilor.

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

APLICARE RADICULARĂ 
Ÿ 5 - 15 kg/ha/udare, săptămânal; 
Ÿ 15 - 30 kg/ha/udare la irigări mai rare.
Dozele mai mici se aplică plantelor mai tinere. 

Azot (N) 9,00 
Fosfor solubil (P O ) 53,002 5

Potasiu (K O) 9,002

Magneziu (Mg) 2,50
Sulf (S) 1,00
Bor (B) 0,10
Fier (Fe) 0,10
Zinc (Zn) 0,10 
Mangan (Mn)  0,05
Cupru (Cu) 0,05
Molibden (Mo) 0,005

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 nu trebuie să depășească 5%, pentru că se 
diminuează solubilitatea produsului prin saturarea 
soluţiei;

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

Ÿ Nu folosiţi pentru soluţie apă tulbure, cu conţinut foarte 
ridicat de săruri sau la temperaturi mai mici de 12-15°C;

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 de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității 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 și 5 kg.

AGCHEM
®ENERGEVO  este marcă înregistrată Naturevo,
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®EVOBOR

Ÿ Este o soluţie cu un conţinut ridicat de bor, formulat 
special atât pentru aplicare foliară, cât și pentru fertigare;

Ÿ Borul reprezintă un microelement esenţial pentru 
diferenţierea mugurilor floriferi, ramificaţiilor, creșterea 
rezistenţei la factorii de stres etc.;

Ÿ Se va folosi în programele de fertilizare împreună cu alţi 
biostimulatori, pentru prevenirea și/sau înlăturarea 
carenţei de bor;

Ÿ Se aplică foliar sau prin fertigare în preînflorire până la 
formarea fructului și chiar după recoltare, pentru 
constituirea rezervei necesare repornirii în vegetaţie în 
sezonul următor.

EVOBOR se va folosi cu precădere pentru:
Ÿ Corectarea deficienţei de bor;
Ÿ Îmbunătăţirea fertilităţii;
Ÿ Reducerea influenţei negative a temperaturilor extreme, 

mai ales în perioada de înflorire și fecundare;
Ÿ Diminuarea atacului de boli (putregaiuri) la tulpini, fructe 

sau tuberculi, bulbi, rădăcinoase;
Ÿ Diminuarea populaţiilor de bacterii patogene.

AGCHEM
®EVOBOR  este marcă înregistrată Naturevo,

Cultura Doza (l/100 l apă) Doza (l/ha)
Legume 0,10-0,20 1,00-2,00
Plante ornamentale 0,05-0,15 0,50-1,50
Livezi 0,10-0,20 0,50-2,00
Culturi de câmp 0,15-0,20 1,00-1,50

Utilizaţi un volum suficient de soluţie pentru o bună acoperire 
a foliajului. Nu depășiţi o concentraţie de 0,75% în cazul 
aplicării tratamentelor avio. 
Nu depășiţi o doză de 0,15% (150 ml/100 litri apă) în cazul 
culturilor sensibile (legume, pomi fructiferi).
Ÿ Fertigare: 0,50-2,00 l/ha;
Ÿ Aplicaţi doze reduse pentru tratamentele periodice și 

dozele maxime pentru corectarea carenţelor.

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă. 
Ÿ Orice nerespectare a indicațiior de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Bor (B) solubil complexat cu etanolamină  150

densitate: 1,3 kg/l (20°C)

A se păstra în ambalajul original închis ermetic, în loc uscat și 
răcoros.

Bidoane de 5 l și 1 l.
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