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Deffort

CARACTERISTICI

• Fertilizant cu zinc care mărește capacitatea de au-
toapărare a plantei; 

• Efect repelent care asigură că ţesuturile plantelor nu 
sunt atractive pentru dăunători, nemaifiind atractive pen-
tru dăunători, se evită chiar și depunerea ouălor; 

• Este un produs care are în compoziția sa extract de plan-
te din familia Fabaceae și microelemente care generează 
activatori fiziologici; 

• Nu lasă reziduuri în fructe și pe fructe și nu afectează 
fauna utilă; 

• Produsul poate fi utilizat complementar în programe integrate de management al culturii, diminuând cantitatea 
de produse de protecție a plantelor necesare; 

• Produsul determină reducerea reziduurilor generate de produsele de protecție a plantelor;
• Ţesuturile plantelor nemaifiind atractive pentru dăunători, aceștia nu mai consumă planta, stopând și calea de 

transmitere a virusurilor. Prezenţa DEFFORT-ului pe sau în interiorul plantei determină confuzia sau alterarea 
mecanismelor senzoriale ale artopodelor: miros, stimularea depunerii ouălor, gust, vedere. Aplicat regulat, duce 
la reducerea populaţiei dăunătorilor.

Insecticid organic, măreşte capacitatea de autoapărare a 
plantei

• Toxicitate redusă (DL 50 > 4,000 mg/kg la șobolani); 
• Produsul are un efect repelent;
• Nu afectează fauna utilă; 
• Poate fi utilizat în amestec cu fertilizanţi sau cu produse de protecţie a plantelor; 
• Efectul durează 10 - 15 zile; 
• Stabilitate mare; 
• Nu produce arsuri; 
• Se pretează la toate tipurile de culturi.

AVANTAJE

COMPOZIȚIE %

• Extract de plante: 4,00 
• Mangan solubil în apă (Mn): 1,00 
• Zinc solubil în apă (Zn): 1,00 
• pH: 3,5-4,5 
• densitate: 1,0-1,1 kg/l
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APLICARE ȘI DOZARE

În vegetație - FOLIAR 
Doza: 250 - 350 ml/100 litri apă (2,5 - 3,5 l/ha) pentru toate culturile.

Recomandări de utilizare: 
• Datorită modului de acţiune, DEFFORT este recomandat în programe de protecție fitosanitară și pentru 

a preveni rezistenţa la alte produse;
• Produsul lucrează în stadiul larvar; 
• Se recomandă aplicarea lui în perioada depunerii ouălor; 
• Se aplică tratamente foliare la interval de 1 - 2 săptămâni; 
• Nu amestecaţi cu produse cu reacţie puternic alcalină; 
• Agitaţi bine înainte de utilizare; 
• Dacă plouă la câteva ore după aplicare, tratamentul trebuie repetat; 
• Nu aplicaţi produsul în perioade de maximă insolaţie sau cu temperatură ridicată; 
• Nu aplicaţi produsul pe frunzișul umed de la ploaie sau rouă; 
• Echipamentul de aplicare trebuie să fie calibrat corect;
• Soluţia de stropit trebuie să acopere complet cultura.

PRODUCĂTOR


