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Prev-AM

CARACTERISTICI

• Este un produs de contact cu un mod de acțiune fizic, cu 
efect insecticid, fungicid, acaricid, certificat pentru agri-
cultura ecologică;

• Conține ulei de portocale;
• Uleiul din compoziția produsului face parte din categoria 

uleiurilor esențiale, naturale și este volatil;
• Straturile de protecție ale insectelor și miceliul extern al 

ciupercilor se deshidratează după contactul cu PREV-
AM, ceea ce duce la distrugerea și implicit la moartea 
acestora;

• Pătrunde în orificiile respiratorii ale insectelor, ducând la sufocarea și moartea acestora;
• Amestecul unic de adjuvanți, în combinație cu uleiul de portocale, favorizează umectarea suprafețelor ceroase 

și lipicioase;
• Acțiunea curativă imediată asupra putregaiurilor, îl face un excelent partener de combinație al fungicidelor;
• Este ideal pentru utilizare în spații protejate, pentru combaterea musculiței albe, păianjenului roșu, tripșilor, pu-

tregaiului, fără impact negativ asupra insectelor benefice;
• Prin tratamente săptămânale, cu PREV-AM se asigură combaterea în mare măsură a acestor agenți de dăunare.

Protecție eficientă pentru agricultura ecologică

•  Excelentă acțiune de contact, asigură moartea dăuna-
torilor în interval de 24-48 ore de la aplicare;

• În cazul în care există atac puternic de dăunători, se 
impune repetarea tratamentului după 7 zile de la efec-
tuarea primului tratament, deoarece PREV-AM nu are 
efect rezidual;

•  La concentrații cuprinse în intervalul 0.4-0.8%, diverși 
dăunători și agenți patogeni pot fi controlați: păianjenul 
roșu, tripși, musculița albă, afide, putregai, tăciune, etc.;

•  Are un impact redus asupra insectelor benefice; astfel, 
s-a observant o creștere sistematică a acestor insecte 
în cazul înlocuirii în tehnologiile de cultură a produselor 
de protecție a plantelor clasice cu PREV–AM. Produsul 
este foarte potrivit pentru utilizarea în programele inte-
grate de control al agenţilor de dăunare;

•  PREV-AM nu necesită timp de pauză până la recoltare. 
Are efect rezidual foarte scurt și nu afectează fermen-
tarea, gustul vinului sau recolta din anul următor;

•  Este compatibil cu majoritatea produselor de protecție 
a plantelor;

•  Nu este necesară adăugarea de adjuvanți în rezervor la 
prepararea soluțiilor în care este inclus PREV-AM;

•  Utilizat în combinație cu alte produse de contact, le re-
activează în cazul umectării suprafețelor, datorită pică-
turilor de rouă sau ploilor slabe;

•  Pentru a preveni apariția fitotoxicitatii, efectuați un test 
preliminar înaintea aplicării tratamentului;

• Nu are un efect negativ asupra fotosintezei, prin urmare 
nu provoacă stres plantelor.

AVANTAJE

COMPOZIȚIE %

APLICARE ȘI DOZARE

PRODUCĂTOR

APLICARE FOLIARĂ
• Prin stropire, foliar, în concentrații cuprinse în intervalul 

0,4 - 0,8%;
• Intervalul dintre tratamente este de 7 zile.

• Ulei de portocale: 60 g/l;
• Coformulanți.

PREV-AM este marcă comercială 
proprietatea Oro Agri International Ltd.


