
®EVO RIGHT  5

Ÿ Conține un tampon organic, care, la aplicarea corectă, va 
aduce majoritatea  amestecurilor de stropit la un pH de 5;

Ÿ Conține agenți de umectare și dispersie pentru a 
îmbunătăți umectarea, dispersarea și contactul 
produselor pe suprafețele plantei cu care acesta ajunge 
în contact;

Ÿ Conține un agent de fixare care complexează și 
inactivează sărurile nocive de Ca și Mg care s-ar putea 
găsi în apă (soluție);

Ÿ Conține agent de umectare care întârzie evaporarea 
picăturilor de soluție de pe suprafața plantei;

Ÿ Conține substanțe antispumante.

Ÿ Intensifică absorbția produselor sistemice și a 
fertilizanților foliari;

Ÿ Previne degradarea rapidă a produselor sensibile la 
alcalinitate.

®
Ÿ Întotdeauna introduceți EVO RIGHT  5 în apa din rezervor 

înaintea adăugării celorlalte produse;
®

Ÿ EVO RIGHT  5 este destinat utilizării cu acele produse care 
necesită un mediu slab acid pentru performanța maximă;

Ÿ Doza de aplicare poate fi influenţată de calitatea apei;
Ÿ Se recomandă verificarea regulată a pH-ului apei din 

rezervorul instalaţiei de stropit, înainte și după adăugarea 
®EVO RIGHT  5.

Ÿ Când nu se cunoaște pH-ul apei de stropit, se recomandă 
ca EVO RIGHT  5 să fie aplicat în doză de 100 ml/100 l ®

apă;
Ÿ Nu folosiţi EVO RIGHT  5 cu produse care necesită un pH ®

alcalin al soluţiei de aplicat (pH > 7);
Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

Păstrați la temperatura camerei, departe de lumina directă a 
soarelui, în ambalajul original.

Bidoane de 5 1 . l și  l

Calitatea apei Doza (ml/100 l apă)

Bună (pH 6-7; CE* 0-500 mS) 50

Medie (pH 7-8 ; CE* 500-1000 mS) 75 

Slabă (pH > 8; CE* >1000 mS) 100
CE*= conductivitate electrică. Este strâns corelată cu nivelul cationilor liberi 

și sărurile din apă.

Sisteme de tamponare și umectare 577 
Alcooli etoxilaţi                                           114 

AGCHEM
®EVO RIGHT  este marcă înregistrată Naturevo,
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CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

APLICARE ȘI DOZARE

COMPOZIȚIE g/l

ATENȚIONĂRI

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

PRODUCĂTOR

®EVOPIN

Ÿ Produs pentru prevenirea deschiderii silicvelor, păstăilor, 
capsulelor;

Ÿ Adjuvant natural pentru evitarea spălării produselor de 
protecția plantelor (PPP) de contact;

Ÿ Aplicat pe plante, EVOPIN polimerizează datorită radiației 
UV și a aerului, formând o peliculă fină, elastică, 
semipermeabilă de rășină naturală, insolubilă în apă;

Ÿ Această peliculă încapsulează efectiv particulele de 
produs de protecție a plantelor, care sunt eliberate apoi 
treptat, împiedicând spălarea și degradarea fotochimică, 
termică și prin hidroliză.

Ÿ Adjuvant pe bază de rășini organice pentru o aderență 
mai bună și de durată a produselor de protecție a 
plantelor și pentru împiedicarea deschiderii silicvelor, 
păstăilor, capsulelor plantelor cultivate înainte de 
recoltare.

Ÿ EVOPIN se utilizează în doză de 0,8–1 l/ha la toate culturile, la 
tratamente terestre și avio, în amestec cu produsele de contact sau 
singur, în doză de 0,8–1,5 l/ha pentru prevenirea deschiderii 
silicvelor, păstăilor, capsulelor;

Ÿ Se poate combina cu un desicant aplicat, cu 3–4 săptămâni înainte 
de recoltarea rapiței sau cu 2–3 săptămâni la floarea soarelui, fasole, 
soia sau mazăre;

Ÿ A se amesteca EVOPIN cu o cantitate mică de apă înainte de 
adăugarea în rezervorul mașinii de stropit;

Ÿ Amestecul se adaugă în rezervor în timp ce acesta este umplut cu 
apă și se agită continuu;

Ÿ În amestecuri, EVOPIN se adaugă la final.

Ÿ În cazul amestecări cu alte produse, înaintea 
aplicării tratamentului, efectuați un test de 
compatibilitate fizică. Dacă soluția floculează, 
nu efectuați combinația respectivă;

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă. 
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare 

poate duce la diminuarea eficacității 
produsului sau la eșec.

Păstrați la temperatura camerei, departe de 
lumina directă a soarelui, în ambalajul original.

Bidoane de 5  1 . l și  l

Efect Doza (ml/100 l apă) Observaţii

Aderenţă scăzută 25  Aderenţă pe termen scurt, 0 - 5 zile. Nu prelungește durata de eficacitate.

Aderenţă medie 50 Aderenţă, dispersie și retenţie a produselor până la 2 săptămâni.

Aderenţă sporită 75 Aderenţă, dispersie și retenţie a produselor peste 2 săptămâni.

Poli-1-p-mentenă 850

AGCHEM
®EVOPIN  este marcă înregistrată Naturevo,

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

APLICARE ȘI DOZARE

Ÿ Conține polimeri care formează o peliculă elastică pentru aderarea 
eficientă a produselor la partea aeriană a plantelor;

Ÿ Biodegradabil, nu se acumulează în plante în timp;
Ÿ Îmbunătățește eficacitatea tratamentelor cu produse de contact, 

reducând pierderile de substanțe active în mediu prin spălare cu apa 
din precipitații și/sau irigare;

Ÿ Reduce descompunerea substanțelor active sub acțiunea unor 
factori de mediu ca: radiația solară, căldura sau acțiunea abrazivă a 
particulelor de sol sau a curenților de aer.

COMPOZIȚIE g/l

ATENȚIONĂRI

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

39




