
www.naturevo.ro

FERTILIZANȚI FOLIARI SPECIALI

Extract de plante 6,0

Lizină 2,2

Mangan (Mn) solubil în apă 0,5

Zinc (Zn) solubil în apă 1,5

Matrifruit

CARACTERISTICI

• Amestec lichid ce conține extract de plante din familia Faba-
ceae, lizină, surfactanţi, mangan şi zinc;

• Poate fi utilizat pentru a curăţa roua de miere şi alte resturi 
de pe frunzele şi fructele culturilor horticole;

• MATRIFRUIT este inductor de autoapărare a culturilor, pe 
următoarele căi:

1. se comportă ca un detergent care curăță roua de 
miere lăsată de păduchii şi puricii meliferi pre-
venind formarea ulterioară a fumaginei, topeşte 
exoscheletul larvelor lăsând larvele neprotejate;

2. acţionează ca o barieră datorită activităţii extra-
sului de plante din compozitie, care reduce sau 
atenuează atacul şi pagubele produse de unii 
dăunători şi, indirect, de unele boli;

3. conţine lizină, un aminoacid esenţial, precursor al 
unor alcaloizi, pe care plantele îl sintetizează ca 
mijloc de apărare naturală împotriva atacului in-
sectelor cu aparat bucal pentru înţepat şi supt sau 
pentru rupt şi mestecat.

• Transformarea lizinei în alcaloizi are loc la nivelul cloroplas-
telor, aceştia trecând ulterior prin floem în întreaga plantă, 
care astfel este protejată.

 Inductor de apărare a culturilor

• Are efect direct şi repelent asupra adulților;
• Frunzele fără roua de miere au o fotosinteză mai intensă 

şi, de aceea, producţiile sunt mai mari;
• Nu creează fitotoxicitate;
• Nu necesită timp de pauză până la recoltare;
• Fără riscuri pentru persoanele care îl aplică;
• Fără riscuri pentru consumatori.

AVANTAJE ȘI BENEFICII

APLICARE ȘI DOZARE

APLICARE FOLIARĂ: pentru toate culturile
• Doza: 350 - 600 ml/100 l apă;
• Pentru a-i mări eficacitatea, se recomandă a se aplica 

dimineaţa;
• A nu se depăşi dozele indicate; 
• Poate fi amestecat cu majoritatea produselor de protecţie a 

plantelor şi fertilizanți foliari;  
• Pentru un control complet al dăunătorilor, se recomandă com-

binarea produsului MATRIFRUIT (doza maximă) cu DEFFORT 
(doza maximă).

COMPOZIȚIE %

PRODUCĂTOR

Se recomandă utilizarea acestui 
produs în programele integrate NA-
TUREVO pentru evitarea apariției 
rezistenţei la produsele de sinteză şi 
creşterea eficacității tratamentelor.


