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EVOGEL P 

CARACTERISTICI 

•Fertilizant  foliar special cu un conținut crescut de fosfor, pentru întreaga 
perioadă de vegetație; 
•Datorită agenților speciali de formulare, soluția de EVOGEL P se absoarbe 
rapid prin frunze asigurând elementele nutritive necesare dezvoltării optime a 
culturilor. 

AVANTAJE SI BENEFICII 

• Formulă adaptată special pentru condiţiile de cultură din România; 
• Combinație unică de elemente nutritive accesibile plantelor; 
• Microelementele sunt chelatate EDTA; 
• Fosforul şi potasiul asigură necesarul energetic al plantei în momentele critice; 
• Măreşte rezistenţa la factorii de stres, îndeosebi la cei hidrici, termici şi radiaţii solare 
• puternice; 
• Măreşte absorbţia selectivă din sol a elementelor nutritive, conform compoziţiei EVOGEL P; 
• Magneziul, ca şi component principal al clorofilei, asigură tinereţea aparatului foliar şi 

desfăşurarea optimă a fotosintezei; 
• Măreşte densitatea, cantitatea şi calitatea recoltei, ca şi rezistenţa la transport şi depozitare; 
• Grăbeşte coacerea şi diferenţierea; 
• Solubilitate ridicată; 
• Absorbţie foliară şi radiculară rapidă; 
• Compatibilitate cu majoritatea produselor pentru protecția plantelor şi a bioregulatorilor; 
• Nu conține clor (Cl), sodiu (Na) sau alte elemente care pot afecta metabolismul plantelor. 

APLICARE SI DOZARE 

EVOGEL P se recomandă a fi folosit în toate fenofazele, când procesele energetice sunt intense și 
necesarul de fosfor (P) este crescut. 

Aplicare foliară:  
În mod curent se utilizează prin aplicarea dozelor recomandate în tabelul următor: 

Concentraţia soluţiei aplicate foliar nu trebuie să fie mai mare de 2%. 

Aplicare radiculară:  

• 3 - 5 l/ha/udare săptămânală sau la irigări mai rare 5 - 10 l/ha/udare, dar concentrația să nu 
depăsescă 0,1%. Dozele mai mici se aplică plantelor tinere; 

Cultura Doza (l / ha)

Cereale 1 – 3 

Culturi horticole 2 – 3 
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• Pentru o nutriţie optimă, EVOGEL P se va folosi în programe de fertilizare împreună cu 
celelalte produse din gama EVO. 

COMPOZIȚIE (%) 

Conţinut minim în elemente nutritive: (%) W/V 

* - Chelatate EDTA 

ATENȚIONĂRI 

• Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă; 
• Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la diminuarea eficacității produsului 

sau la eșec. 

CONDIȚII DE PĂSTRARE 

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, ferite de acțiunea directă a 
razelor solare și a căldurii. 

AMBALAJE 

Saci de 10 kg. 

PRODUCĂTOR 

SOLAREX IMPEX 

Azot (N) total din care 18,00 Magneziu (MgO) 2,00

(N) amoniacal 10,00 Bor (B) 0,04

(N) nitric 6,00 Cupru (Cu)* 0,40

(N) ureic 2,00 Fier (Fe)* 0,04

Fosfor solubil (P2O5) 43,00 Mangan (Mn)* 0,04

Potasiu (K2O) 8,00 Zinc (Zn)* 0,02


