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MICROFORT

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

APLICARE ȘI DOZARE

COMPOZIȚIE %

ATENȚIONĂRI

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE PRODUCĂTOR

Cupru Cu (0,5%) + microelemente (1,5%) + Surfactanţi 
naturali
Bor (B) solubil în apă 0,25
Cupru (Cu) solubil în apă 0,50
Cupru (Cu) complexat cu acid gluconic 0,50
Mangan (Mn) solubil în apă 0,75
Mangan (Mn) complexat cu acid gluconic 0,75
Zinc solubil în apă 0,50

pH: 3-4, densitate 1-1,1 g/ml

La pomii fructiferi, numărul de tratamente depinde de 
intensitatea bolii. În iernile foarte umede este recomandat să 
se trateze pe trunchi cu o doză de 500 ml/100 l apă (5 l/ha).
În cazul culturilor sensibile la cupru și în prezența creșterilor 
noi, utilizați o doză de 100 ml/100 l apă (1 litru / ha).

Ÿ În cazul amestecului 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.

ALTINCO

Ÿ Aliatul perfect împotriva bacteriilor, are o acţiune 
sistemică și menţine populaţiile de bacterii la un nivel 
suficient de scăzut pentru a nu produce pagube 
culturilor;

Ÿ Reduce pagubele cauzate de îngheţ, utilizat ca 
dezinfectant pentru utilaje;

Ÿ Pune la dispoziţia plantelor instrumentele necesare 
pentru a se proteja împotriva bacteriilor. Aplicat foliar, 
este capabil să introducă cuprul în plante în cantităţi 
suficiente pentru a intensifica efectul protector al 
catehinelor, fără însă a avea efect fitotoxic, spre 
deosebire de multe alte produse care conţin doze extrem 
de mari de cupru, care dăunează plantelor;

Ÿ Este absorbit rapid și coboară prin floem în trunchi și 
rădăcină, formând complexe care fac plantele mai 
rezistente la atacurile de bacterii;

Ÿ Mărește rezistența naturală a ţesuturilor plantelor, 
prevenind ca bacteriile să ajungă într-un număr suficient 
de mare pentru a produce pagube, ceea ce se numește 
„quorum sensing". Celulele plantelor acumulează 
catehine în vacuole, ca apărare împotriva posibilelor 
infecţii cu bacterii, mai ales Gram pozitive. Cuprul din 
Microfort formează un compus cu catehinele, care este 
efic ient  împotr iva bacter i i lo r  Gram negat ive 
(Xanthomonas sp., Pseudomonas sp.) la care plantele 
sunt mai expuse.

Ÿ Reduce pagubele produse de îngheţ, doarece sunt mai 
puţine nuclee (bacterii) de condensare a apei și formare a 
gheţii;

Ÿ Se evită utilizarea cuprului în concentraţii ridicate;
Ÿ MICROFORT este mai eficient decât tratamentele clasice 

la doze mai mici (conţine de până la 200 de ori mai puţin 
cupru);

Ÿ Nu depășește nivelul maxim admis de reziduuri pentru 
cupru;

Ÿ Reduce numărul fructelor atacate;
Ÿ Nu poluează și nu lasă reziduuri.

Bidoane de 5 l și 1 l.

În ambalajul original, închis ermetic, în loc uscat și răcoros.

Culturi Perioada  Doza Doza
 de aplicare (ml/100 l)   (l/ha) 
Pomi fructiferi După recoltare  150-500  1,50-5,00 
 La căderea petalelor  50-100  0,50-1,00 
 Faza D  50-100  0,50-1,00 
 Faza E 150  1,50 
 Perioada de vegetaţie 125  1,25
Alte horticole Când este risc  150-200  1,50-2,00 
 de apariţie a bacteriilor

®REZISTEVO

Ÿ Fertilizant foliar pentru maturare și diminuarea atacului 
bolilor de depozit; 

Ÿ Formulă adaptată special pentru condiţiile din România; 
Ÿ Conţinut foarte ridicat în microelemente necesare pentru 

culturile principale din România;
Ÿ Asigură necesarul de calciu și microelemente în pereţii 

celulari.

Ÿ Diminuează efectele carenţei de calciu;
Ÿ Mărește greutatea și densitatea fructelor și ţesuturilor și 

deci mărește consistent producţia/ha;
Ÿ Îmbunătăţește coloraţia fructelor și a legumelor; 
Ÿ Mărește rezistenţa pieliţei și a pulpei la transport;
Ÿ Previne crăparea fructelor;
Ÿ Grăbește și uniformizează maturarea;
Ÿ Mărește conţinutul în substanţe de rezervă;
Ÿ Mărește rezistenţa la transport și depozitare (scade 

perisabilitatea post-recoltare) prin îngroșarea și 
creșterea elasticităţii peretelui celular și diminuarea 
efectului radiațiilor;

Ÿ Reduce major atacul bolilor de depozit.

Ÿ În cazul amestecării cu alte produse, înaintea aplicării 
tratamentului, efectuaţi un test de compatibilitate fizică. 
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, fertitilizantul se adaugă la sfârșit;
Ÿ În cazul întăririi produsului la depozitare, scoateți sacul la 

soare câteva ore pentru a elimina umiditatea dintre 
granule;

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor 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, 5kg și 1 kg.

Ÿ Stropiri foliare: în doză de 3 - 5 kg/ha la intervale de 15 - 
20 de zile;

Ÿ Cantitatea de apă poate oscila de la 100 l/ha (tratamente 
avio) la 1500 l/ha (în livezile clasice);

Ÿ Se poate utiliza în tratamente complexe, cu precauţii 
privind amestecurile;

Ÿ Se va evita combinarea cu produse având conţinut ridicat 
în uleiuri, în fosfor sau produse cu reacţie puternic 
alcalină sau puternic acidă.

AGCHEM
®REZISTEVO  este marcă înregistrată Naturevo,

Azot (N) 14,00
Calciu (CaO) 18,00
Potasiu (K O) 1,702

Magneziu (Mg) 4,20
Mangan (Mn) 0,05
Bor (B) 0,20
Zinc (Zn) 0,01
Molibden (Mo) 0,005
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