
KERAFOL

Ÿ Activator de creștere, anti-stres, cicatrizant;
Ÿ Mărește viteza de diviziune și creștere a celulelor (efect 

întâlnit și după tratamentul semințelor);
Ÿ Produsul se bazează pe un complex de proteine 

hidrolizate și activatori care îmbunătăţesc creșterea 
plantelor;

Ÿ Hidrolizate, proteinele s-au dovedit a acţiona ca factori de 
creștere a plantelor și sunt o primă rezervă pentru sinteza 
proteinelor.

Ÿ Accelerează creșterea plantelor;
Ÿ Ajută plantele să depășească perioadele de stres;
Ÿ Mărește eficacitatea aplicării tratamentelor;
Ÿ Garantează o creștere echilibrată, în special în perioadele 

de stres (asfixia rădăcinilor, îngheţuri, grindină, 
îmburuienare etc.) și determină reluarea rapidă a 
creșterilor vegetative;

Ÿ Acţionează și mai bine când este amestecat cu fertilizanţi 
foliari;

Ÿ Asigură refacerea rapidă a ţesuturilor afectate mecanic 
(grindină, echipamente etc.), refacerea țesuturilor cu 
arsuri superficiale, refacerea țesuturilor atacate de boli, 
cicatrizarea rănilor.

APLICARE FOLIARĂ: 1,5 - 5 l/ha în funcţie de cultură.
Momentul aplicării: 
Ÿ în orice fază de creștere la culturile de câmp. 
Ÿ la culturile horticole în fazele de creștere activă dar și 

începând cu formarea fructelor, de mai multe ori pe 
parcursul vegetației.

PENTRU TRATAMENT SEMINȚE:
Se poate aplica în diverse combinații cu ROOTIP BASIC / 
ROOTIP MIX și alte produse pentru stimularea germinației 
semințelor. Doza de aplicare la tratamentul semințelor este 
de 1 l/t la cereale și 1,5 - 2 l/t la celelalte specii.

Ÿ În cazul amestecării 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.

Temperatura de depozitare să fie mai mare de 5°C, departe 
de lumina directă a soarelui, în ambalajul original.

Bidoane de  l și   l.5  1

Total aminoacizi 28,00
Aminoacizi liberi 24,00
Total azot (N) 5,70
Azot organic (N) 4,30
Oxid de potasiu solubil (K O) 3,102

Carbon organic 14,00

pH: 5-6
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KERAMIN K

Ÿ Stimulator de germinare și creștere, conține aminoacizi, 
potasiu și microelemente.

Ÿ Mărește rezistența la stresul termic și hidric.
Ÿ Mărește viteza de diviziune și creștere a celulelor (efect 

întâlnit și după tratamentul semințelor);
Ÿ Asigură cicatrizarea rănilor;
Ÿ Fructele sunt mai mari și uniforme;
Ÿ Pulpa este mai fermă;
Ÿ Crește conținutul de zahăr;
Ÿ Culoarea este mai intensă;
Ÿ Previne căderea fructelor;
Ÿ Reduce efectul înghețului (frigului);
Ÿ Mărește rezistența naturală la infestări cu viroze, 

bacterioze, micoze.

APLICARE FOLIARĂ: 2,5 - 5 l/ha în funcţie de cultură.
Momentul aplicării: de la formarea fructelor, de mai multe ori 
pe parcursul creșterii acestora.

Ÿ În cazul amestecării 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.

Temperatura de depozitare să fie mai mare de 5°C, departe 
de lumina directă a soarelui, în ambalajul original.

Bidoane de 5 l și 1 l.

Aminoacizi liberi 14,00 
Total Azot (N) 3,70 
Azot organic (N) 1,90 
Azot amoniacal (N) 1,80 
Oxid de Potasiu solubil în apă (K O) 6,00 2

Cupru solubil în apă (Cu) 0,07 
Cupru chelatat cu EDTA 0,07 
Fier solubil în apă (Fe) 0,10 
Fier chelatat cu EDTA 0,10 
Mangan solubil în apă (Mn) 0,05 
Zinc solubil în apă (Zn) 0,07 
Zinc (Zn) chelatat cu EDTA 0,07

pH: 5-6
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