
Randament
maxim

al culturilor

NUTRIȚIE FOLIARĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Capacitate de penetrare
a microelementelor în interiorul celulelor

Oferă culturilor o

toleranță ridicată la stres

Sistem de translocare
a nutrienților acropetal și bazipetal

AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ CU PRECIZIE

C O N Ţ I N E
P O L I O L I

DE CE POLYACTIV?
Pentru că poliolii din compoziția produselor asigură 

o absorbție rapidă a nutrienților, cu efecte imediat vizibile!

FORMULARE SUPERIOARĂ

AGENȚI
COMPLEXANȚI
PENTRU ASIMILARE

ELEMENTE
NUTRITIVE

MICROELEMENTE
TRANSPORTORI

POLIOLI

Fertilizanții din gama Polyactiv măresc 
eficacitatea produselor de protecția plantelor 
și a altor nutrienți din amestesc.

Recomandări privind aplicarea
Aplicați în perioada de creștere activă, de preferat la 
orele dimineții sau după-amiezii când temperaturile sunt 
mai scăzute. Respectați măsurile de precauție specifice 
privind utilizarea produselor chimice.
Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de 
protecție a plantelor și a îngrășămintelor foliare.
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POLYACTIV B
Fertilizant foliar pe bază de Bor, ce asigură producții ridicate 
la toate culturile, prin creșterea fertilității plantelor

• Formularea cu polioli asigură penetrarea mai rapidă 
   în plantă și translocarea borului de trei ori mai repede;
• Fertilizant foliar cu conținut ridicat de bor, cu absorbție rapidă 
   formulat special pentru aplicare foliară;
• Borul este element esențial pentru diferențierea     
   mugurilor floriferi și a ramificațiilor secundare;
• Crește rezistența la factorii de stres (ger, secetă, caniculă);
• Produs recomandat și în agricultura ecologică;
• pH aproape neutru. Reduce incompatibilitatea produselor 
   din amestec.

APLICARE ȘI DOZARE:            COMPOZIȚIE (%)
Pentru toate culturile:               BOR (B): 9,7% solubil în apă 
1-3,5 l/ha                                             (130 g/l)

POLYACTIV Mn
O formulare specială pentru culturi profitabile.
Cu POLYACTIV Mn, culturile beneficiază de un randament 
fotosintetic superior. 

CARACTERISTICI
• Fertilizant foliar bogat în mangan care asigură o penetrare 
   mai rapida și garantează o distribuție sistemică a 
   manganului la toate organele plantei;
• Manganul este un element necesar pentru funcționarea      
   multora dintre enzime și, în special, a celor implicate în ciclul 
   de respirație;
• Manganul are rol esențial în producerea oxigenului în timpul 
   procesului de fotosinteză;
• Produs recomandat și în agricultura ecologică.

APLICARE ȘI DOZARE:
APLICARE FOLIARĂ
- Cereale 2,5 l/ha
- Sfeclă 2,5 l/ha
- Rapiță 2,5 l/h
- Porumb 2,5 l/ha
- Pomi și arbuști 
  fructiferi 1,0 l/ha
- Viță de vie 1,5 l/ha
- Cartof 2,5 l/ha
- Legumicultură 
  1,5 l/ha

COMPOZIȚIE (%)
Mangan (Mn): 10,4 %, 
Anhidridă sulfurică (SO3): 
16,3 %

POLYACTIV Zn
Fertilizant foliar bogat în zinc, element 
indispensabil în formarea aparatului radicular.

Produs de încredere pentru rădăcini puternice care asigură 
o cultură profitabilă.
•  Zincul este foarte bine asimilat datorită adăugării de 
    coformulanți proveniți din bio-surse, numiți POLIOLI;
•  Zincul este activator al multor enzime care intervin în 
    metabolismul plantei;
•  Zincul are rol primar în metabolismul hormonului 
    auxină și formarea noilor meristeme;
•  Intervine în sinteza auxinei care este precursor al 
    aminoacidului triptofan.
•  Produs recomandat și în agricultura ecologică.

Aplicat după răsărire, asigură o înrădăcinare și o înfrățire puternică 
la cereale de toamnă.
Cu o doza de 3,5 l/ha, Polyactiv Zn ajută cultura să depașeas-
că perioadele de stres și să obțină producții superioare.

COMPOZIȚIE (%)
Zinc (Zn): 10,8%
Anhidridă sulfurică (SO3): 13,5%

APLICARE ȘI DOZARE:
Cereale și alte culturi de câmp: 3,5 l/ha


