
Fisa Produs ARGINTEVO

ARGINTEVO 

CARACTERISTICI: 
• Este un agent activ de suprafata саге stimuleaza in principal cresterea plantelor datorita

combinatiei proprietatilor fitostimulante ale argintului coloidal.
• ArgintEVO are о influenta benefica asupra culturilor agricole, fiind utilizat atat la tratamentul

semintelor cat si la tratamente in vegetatie.

• ArgintEVO este compatibll cu majoritatea produselor de protectie а plantelor omologate.
lnaintea aplicarii primului tratament se recomanda efectuarea unui test de compatibllitate
fizica pentru orice amestec.

• EFECTUL IN ROTATIA CULTURILOR: nu afectează variația in rotația culturilor

• FITOTOXICITATE: Folosit in concentratia recomandata, ARGINTEVO nu prezinta
fitotoxicitate

AVANTAJE: 

• Substanta unica activa – argintul coloidal, a fost inregistrata ca element al unui produs de
protectie a plantelor pentru prima data in practica mondiala

• Utilizand ARGINTEVO veti fi mai economi, mai precisi, iar modul de actiune al produselor de
protectia plantelor va fi mult mai rapid

• Testarile NATUREVO din Romania arata ca acolo unde s-a aplicat ARGINTEVO s-a
observat o rezistenta mai mare la stresul hidric si termic

• Preparat multifuncțional care poate fi încorporat în orice sistem de protecție a plantelor sau
în sistemul de nutriție al plantelor

• Cost redus de aplicare pe hectar
• Intensificarea vigorii semințelor și a germinatiei semințelor. Viteza de germinatie a

semințelor crește cu 1-2 zile
• Activarea unei dezvoltări puternice a sistemului radicular
• Previne aparitia bolilor
• Inhibarea eficienta a dezvoltarii ciupercilor si bacteriilor
• Efect intensificat și prelungit al fungicidelor chimice aplicate în comun
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APLICARE SI DOZARE 

 
Cultura Parteneri în 

amestec cu
Doza (I/ha, 

I/t)
Volum de soluDe (I/ha, I/t) 

Cereale paioase 
(grau, orz), porumb

Fungicide 
erbicide, 

insecDcide, 
ferDlizanD

0,1I/t                                                        
0,1-0,2 I/ha

Tratarea semintelor; 10 l/tonă                                  
Doua tratamente in perioada de vegetaDe а 
plantelor, uDlizand 300 I/ha;

Floarea soarelui, 
rapita, sfecla de 

zahar,mazare, soia

0,1I/t                                                        
0,1-0,2 I/ha

Tratarea semintelor; 10 l/tonă                                  
Doua tratamente in perioada de vegetaDe а 
plantelor, uDlizand 300 I/ha;

Cartof 0,2-0,3 I/ha Doua tratamente in perioada de vegetaDe а 
plantelor, uDlizand 300 I/ha;

Legume 0,2-0,3 I/ha Doua-trei tratamente in perioada de 
vegetaDe а 
plantelor, uDlizand 300-500 I/ha;

Pomi frucDferi 0,2-0,4 I/ha Doua tratamente in perioada de vegetaDe: 
Primul tratament in faza de buton floral �i 
al 
doilea in faza de formare а fructelor, 
uDlizfind 
800-1000 1/ha;

Vita de vie 0,2-0,4 I/ha Doua tratamente in perioada de vegetaDe: 
Primul tratament in faza de inflorire �i al 
doilea 
- la 15-25 zile dupa primul tratament, 
uDlizfind 
400-800 1/ha;


