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IMPORTANT! 
Acest catalog a fost creat pentru a vă sprijini şi pentru a vă îndruma în realizarea strategiilor de protecţia 
plantelor, precum și de nutriţia plantelor și pentru a vă prezenta produsele comercializate exclusiv de către 
Chemark Rom.

Informaţiile din acest catalog sunt considerate corecte și furnizate cu bună credinţă. Citiţi întotdeauna 
eticheta şi informaţiile despre produs înainte de utilizare. Întrucât Chemark Rom nu deţine controlul asupra 
utilizării și aplicării produselor descrise în acest catalog, responsabilitatea pentru eventualele daune nu este 
preluată de către Compania noastră.

Utilizaţi cu precauţie produsele fitosanitare și folosiţi echipamente de protecţie (mănuși, ochelari protecţie, 
salopetă, cizme cauciuc, mască pentru protecţie nas-gură). Nu folosiţi echipament de protecţie deteriorat! 
Curăţaţi după fiecare utilizare echipamentul de protecţie!



Gama de 
produs Produs Pag. Cultura Doza/Ha în  

funcţie de cultură Ambalaj

Microgranulate Ino Orga 3 Porumb/floarea soarelui, grâu/răpiţă, sfeclă de zahăr, legume. 30-50 kg/ha 20kg

Nutriţie Azofix Plus 6 Toate culturile. 1-2 l/ha 20 l

Nutriţie Fosfix Plus 9 Toate culturile. 1-2 l/ha 20 l

Nutriţie Ino Brassica 14 Sfeclă de zahăr, floarea soarelui, rapiţă, viţă de vie, pomi fructiferi. 2,5-5 l /ha 10 l

Nutriţie Ino Organic 17 Cereale, leguminoase, cartofi, porumb, plante oleaginoase, 
sfeclă de zahăr, legume, viţa de vie, pomi fructiferi. 5 l/ha 10 l

Nutriţie Ino Turbo Rape 20 Rapiţă, legume, sfeclă roşie. 3 kg/ha 10 kg

Nutriţie Ruinex 22 Mirişti, resturi vegetale. 1-2 l/ha 20 l

Nutriţie Tradebor 25
Rapiţă, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, lucernă, culturi 
horticole, căpşuni, pepeni, plante leguminoase, pomi fructiferi, 
viţă de vie, flori şi culturi ornamentale.

1-3 l/ha 1 l, 20 l

Nutriţie Tradebor Mo 29
Varză, tomate, sfeclă de zahăr, rapiţă, floarea soarelui, legume, 
soia, curcubitacee, culturi horticole, pomi fructiferi, căpşuni, 
pepeni, castraveţi, flori.

2 x 2-5 l/ha 20 l

Nutriţie Tradecorp AZ 32 Viţă de vie, pomi fructiferi, culturi de câmp, legume, cartof, 
plante ornamentale. 0,5-1,5 kg/ha 5 kg

Biostimulatori Phylgreen 36 Grâu, porumb, cartof, tomate, castraveţi, ceapă, pomi fructiferi, 
viţă de vie. 1-3 l/ha 100 ml, 1 l,  

5 l, 20 l

Fungicide Bactoforce 40 Toate culturile. 1-2 l/ha  20 l

Fungicide Coppermax 42 Cartof, castraveţi, măr, tomate, viţă de vie. 2-3 kg/ha 30 g, 300 g, 
1kg, 10 kg

Insecticide Bactospeine DF 46 Legume, pomi fructiferi, plante ornamentale. 0,5-1 kg/ha 500 g

Insecticide Iron Max Pro 49

Sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră, sfeclă roșie, napul suedez, napul turcesc, 
morcovi, ţelină, ridichi, conopidă, broccoli, varză, varză de Bruxelles, bulbi 
de ceapă, usturoi, salată verde și alte soiuri de salată spanac și frunze 
similare, mazăre și fasole, ţelină, fenicul, anghinare, praz, ceapă verde/
uscată, culturi oleaginoase, cereale (grâu, orz, ovăz, secară, triticale), 
porumb, porumb dulce, nutreţ verde (raigras), gazon.

7 kg/ha 20kg, 5kg,  
350 g, 70 g

Produsele prezentate în cadrul catalogului sunt clasificate pe grupe de produse, conform omologării, după cum urmează:
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Îngrăşăminte  
microgranulate  
starter
 3      Ino Orga

Biostimulatori
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Îngrășământ starter microgranulat  
cu utilizare în agricultura ecologică.

ORGA 2-18-15

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

Azot(N) 2%
Fosfor(P2O5) 18%

Potasiu (K) 5%
Calciu(Ca) 21%.

Microgranule

CERTIFICAT  
DE OMOLOGARE

FIRMĂ  
PRODUCĂTOARE

Conform regulamentului CE 
834/2007

Firma producătoare: 
Agronutrition, Franţa 

ino orga 



1. Granulometrie uniformă care permite 
poziţionarea exact langă rădăcină;

2. Sursă de fosfor complet solubilă în apă;

3. Fosforul este pus la dispoziţia plantelor  
odată cu înfiinţarea culturii;

4. O bună dezvoltare a sistemului radicular ce 
contribuie  
la realizarea unor sporuri de producţie;

5. Îmbunătăţește capacitatea de absorbţie 
a azotului precum și a altor substanţe 
nutritive de către rădăcină.

Ino Orga are o contribuţie importantă la 
îmbunătăţirea calităţii solului și ajută la 
realizarea unei răsăriri rapide şi uniforme, 
precum și la o bună dezvoltare a sistemului 
radicular.

Ino Orga poate fi administrat cu ușurinţă 
cu ajutorul unui aplicator care permite 
poziţionarea exactă a microgranulelor în 
imediata apropiere a seminţelor.

Cultura Doză

Porumb/Floarea soarelui 30-40 kg/ha

Grâu/Rapiţă 40-50 kg/ha

Sfeclă de zahăr 40 kg/ha

Legume 40-50 kg/ha

Acţiune

Utilizare

Avantaje
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Nutriţie
 6      Azofix Plus

 9     Fosfix Plus

14     Ino Brassica

17     Ino Organic

20     Ino Turbo Rape

22     Ruinex

25     Tradebor

29     Tradebor Mo

32     Tradecorp AZ

Nutriţie
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azofix 
Plus

Azofix Plus conţine bacteria Paenibacillus polymyxa, care 
se considera a fi unul din principalele tipuri de bacterii 

fixatoare de azot non-simbiotice, ce se află în sol.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

Paenibacillus polymyxa 
1,1 x 109 CFU/ml 
microelemente 

(Mn, Fe, Cu, Mo, Zn, Co)
vitamine B (B1, B3, B6) max. 0,02%

soluţie apoasă de 
Paenibacillus polymyxa 
împreună cu resturile 
mediului de cultură

CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Certificat Nr.
0016-02-01.

din 01.02.2016

UAB ”Bioenergy LT”

Fixează azotul atmosferic



În ecosistemele naturale, bacteriile asigură 
plantelor azotul, fixându-l din atmosferă. Atmosfera 
pământului are 78% N2 în ea. Aceasta echivalează 
cu 88 de mii de tone de azot pe hectar. Azofix Plus 
asigură accesul la aceste resurse de azot practic 
nelimitate şi permite fermierului să ia o cantitate 
din acest azot şi să o pună la dispoziţia plantelor. 
După aplicare, acesta iniţiază asimilarea de azot 
din atmosferă, la fel cum face bacteria Rhizobium, 
care creşte pe mazăre şi fasole. O parte din azotul 
acumulat este utilizat de către bacterii, iar cealaltă 
parte este convertită în NH4 şi este lăsată în sol 
pentru plante. Rezultatele testelor din diferite ţări 
indică faptul că Azofix Plus vă ajută să obţineţi cu 
30 până la 80 kg N mai mult pe hectar pe an.

CULTURĂ Doza MOMENTUL APLICĂRII

Toate culturile  
(cereale păioase, porumb, 

floarea soarelui, rapiţă, 
viţa de vie, pomi fructiferi, 
culturi legumicole, culturi 
horticole, culturi furajere)

 1-2 l/
ha

Înainte de însămânţare 
sau în primele stadii ale 

dezvoltării, în amestec cu 
primele pesticide sau cu 

primii fertilizanţi.

Azofix Plus poate fi utilizat la toate culturile 
sensibile la deficienţe de azot. Bacteriile măresc 
cantitatea de azot din sol, însă ajută în acelaşi timp 
la creşterea activităţii biologice a solurilor, hrănind 
şi numeroase microorganisme. Studiile indică 
faptul că reziduurile din plante se mineralizează 
mult mai rapid. Este mai uşor să lucraţi solul cu 
echipament specializat, tractoarele utilizează cu 
până la 40% mai puţin combustibil. Se poate aplica 
pe toate tipurile de sol.

Conţine: Paenibacillus polymyxa (împreună cu resturile 
mediului de cultură) 96,6%, în concentraţie de minimum 
1,1x109 CFU/ml.

Acţiune

Utilizare
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Azofix Plus poate fi amestecat cu toate pesticidele şi cu toţi fertilizanţii, exceptând situaţiile în care 
producătorul indică altfel. Produsul nu este toxic şi nu reprezintă nici un risc pentru oameni, animale şi 
mediul înconjurător.

Staţia de experimente ASU 
Experiment 2012

PRODUCŢII OBŢINUTE 
Lot martor 

(Fără aplicare de Azofix)

PRODUCŢII OBTINUŢE 
Lot cu aplicare de Azofix 1 l/ha

Diferenţă de producţie  
t/ha

N100 P60 K90 5,93 6,45 0,52

N110 P60 K90 5,75 6,72 0,97

N120 P60 K90 5,46 6,78 1,32

N130 P60 K90 5,59 6,87 1,28

N140 P60 K90 5,73 6,99 1,26

N150 P60 K90 6,20 7,21 1,01

N160 P60 K90 6,332 7,32 1,00

R05 0,51

Cum funcţionează Azofix Plus cu diferite procente de fertilizant cu azot?

Influenţa normelor de îngrăşăminte cu azot în combinaţie cu Azofix Plus (o singură aplicare) asupra producţiilor de grâu de toamnă.

Cea mai mare eficienţă Azofix Plus a fost determinată în fertilizarea cu N130. Atunci când normele 
fertilizantului cu azot au crescut, eficienţa Paenibacillus polymyxa a fost redusă. Atunci când N160 a 
fost aplicat, s-a înregistrat o creştere a producţiei cu 1,0 t/ha. În cazul în care cantitatea de fertilizant cu 
azot creşte, eficienţa Azofix Plus scade, însă continuă să înregistreze rezultate eficiente din punct de  
vedere economic.

REZULTATE 
LOTURI 

COMERCIALE
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SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

Bacillus aryabhattai  
1,1 x 109 CFU/ml
microelemente  

(Mn, Fe) şi Mg (max. 0,02%)
enzime bioactive

soluţie apoasă de  
Bacillus aryabhattai  

împreună cu resturile  
mediului de cultură

CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Certificat 
Nr. 0016-02-08 
din 08.02.2016

UAB  
”Bioenergy LT”

În mod frecvent, fermele utilizează procente 
inadecvate de fertilizanţi cu fosfor pentru a 
produce recolta dorită. Preparatul Fosfix Plus 
creşte cantitatea disponibilă de fosfor pentru 
plantele din solul dumneavoastră.

Fosfix Plus



Fosfix Plus este un fertilizant microbiologic care 
conţine bacteria Bacillus aryabhattai. Atunci când 
este aplicat pe sol, produsul eliberează fosfor din 
formele nedisponibile plantelor precum fosfaţi 
de calciu, fier şi aluminiu pe care le transformă în 
forme de fosfor disponibil pentru plantă. Atunci 
când se utilizează acest produs, plantele nu resimt 

deficienţa de fosfor, pot evolua constant, iar 
recolta ajunge la maturitate mai repede. Studiile 
ştiinţifice au indicat faptul că în numai o lună de 
la tratamentul cu Fosfix Plus, cantitatea de fosfor 
disponibil pentru plantele din sol creşte cu 22%, 
iar în două luni cu 31%.

După utilizarea FOSFIX, conţinutul de zahăr din 
plante creşte în mod semnificativ. Este foarte 
important pentru culturile de rapiţă de toamnă, 
deoarece nivelul de zahăr din plantă este un factor 
determinant pentru toleranţă la îngheţ în timpul 
iernării.

Se recomandă utilizarea produsului în soluri cu 
conţinut mare de fosfor pentru a creşte cantitatea 
de fosfor disponibilă pentru plante, iar pentru 
solurile cu conţinut redus de fosfor, pentru a 
creşte eficienţa fertilizanţilor cu fosfor.

CULTURĂ Doza MOMENTUL APLICĂRII

Toate 
culturile 1–2 l/ha

Înainte de însămânţare sau în 
primele stadii ale dezvoltării, în 

amestec cu primele pesticide sau 
cu primii fertilizanţi.

Fertilizare Producţie, t/ha Diferenţa faţă de martor t/ha  Diferenţa faţă de martor %

N96 P88 K176 (control) 6,90 – 100

N96 P88 K176 + Fosfix 7,80 0,90 +13,0

Influenţa Fosfix asupra culturii 
de grâu de toamnă. Staţia de 

experimente ASU, 2013.

Acţiune

Utilizare

Conţine: Bacillus aryabhattai (împreună cu resturile 
mediului de cultură) 96,6%, în concentraţie de 
minimum 1,1 x 109 CFU/ml. Are un conţinut în Mg, 
Mn, Fe de până la 0,02%.
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Produsul poate fi amestecat cu toate tipurile de pesticide sau fertilizanţi, 
exceptând cazurile în care producătorul indică altfel.

Carenţa 
de fosfor 
la rapiţă

Compatibilitate
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REZULTATE 
LOTURI 

COMERCIALE

AzofixPlus+
FosfixPlus

AzofixPlus+
FosfixPlus

LOT  
MARTOR

LOT  
MARTOR

AzofixPlus+
FosfixPlus

LOT  
MARTOR

LOT MARTOR

FOSFIX +7 t/ha
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Anul 2013, Lituania Anul 2014 – Polonia

LOT MARTOR

FOSFIX +7 t/ha

Fosforul este esenţial pentru toate plantele în prima 
parte a vegetaţiei, atunci când plantele își dezvoltă 
sistemul radicular. Fosfix 1 l/ha a fost aplicat pe 
cartofi cu primul erbicid. Diferenţa a fost evidentă 
în săptămâna a 6-a de vegetaţie.

Metoda: AzofixPlus + FosfixPlus 
Plantă: salată Nathalie 

Produsul aplicat Greutatea căpăţânii  
de salată, grame

Diametrul căpăţânii  
de salată, cm

Densitatea căpăţânii  
de salată (scara 1-50)1

AzofixPlus 1x 408 34 5
AzofixPlus 2x 460 33 4,5
FosfixPlus 1x 353 32 4,2
FosfixPlus 2x 423 32 4,7
AzofixPlus + 
FosfixPlus 442 33 4,4

Martor netratat 313 30 4,2
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Ino Brassica – fertilizant foliar special cu 
microelemente. Oligoelementele utilizate în  

Ino Brassica îi garantează acestui produs o solubilitate 
de 100% şi o dizolvare foarte rapidă.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

Bor (etanolamina de B) - 80,0 g/l
Azot (N) – 60,0 g/l

Sulf (SO3) – 55,0 g/l
Magneziu (MgO) – 28,0 g/l

Molibden (Mo) – 1,0 g/l

Concentrat solubil (SL)

CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Conform
Regulamentului

CE 834/2007,
889/2008

De Sangosse

ino Brassica



Ino Brassica este destinat în mod special 
culturilor sensibile la lipsa de microelemente 
(B, Mo), cu scopul de a preveni şi trata aceste 
carenţe. Este soluţia nutriţională rapidă şi 
eficientă în toate situaţiile de deficienţă a acestor 

microelemente, de asemenea constituie o sursă 
suplimentară de azot şi sulf la culturile mari 
consumatoare. Selecţia riguroasă a materiilor 
prime garantează o solubilitate de 100%.

Formula specifică a acestui produs garantează 
o absorbţie foliară completă fără risc de 
fitotoxicitate (ardere). Absorbţia elementelor 
nutritive se face într-un interval mediu de 6 ore de 
la aplicarea foliară. Pentru o eficacitate optimă, 
utilizaţi un volum de apă pe hectar suficient 
pentru a obţine o acoperire uniformă a foliajului. 

Se recomandă efectuarea tratamentelor la 
temperaturi între 6–25°C. Evitaţi aplicarea în 
caz de secetă, umiditate extremă, ploaie sau 
alte condiţii meteorologice nefavorabile. Agitaţi 
bidonul înainte de deschidere pentru o mai bună 
omogenizare.

CULTURĂ DOZĂ CONCENTRAŢIE MAXIMĂ MOMENTUL APLICĂRII

Sfeclă de zahăr 4–5 l/ha 3% Stadiu de 6–10 frunze. În caz de simptome de carenţă 
se repetă aplicarea la un interval de 10–15 zile.

Floarea-soarelui 4 l/ha 3% Două aplicări de la stadiul de 5 frunze până în 
perioada preînfloririi.

Rapiţă 4 l/ha 3% 1–2 aplicări de la stadiul de 2–3 frunze până la începutul 
înfloririi.

Viţă de vie, pomi 2,5 l/ha 1.50% 3 aplicări înaintea înfloririi şi o aplicare după înflorire.

Alte culturi 4 l/ha 1.50% 1–2 aplicări la interval de 10–14 zile până la 
dezvoltarea completă a sistemului foliar.

PRODUSE CERTIFICATE BIO - NUTRIŢIE   15
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Ino Brassica este compatibil cu 
majoritatea insecticidelor şi fungicidelor 
omologate, dar pentru siguranţă se 
recomandă efectuarea unui test de 
compatibilitate.

Produsul conţine aminoethanol. A se 
folosi cu atenţie, întrucât poate cauza 
arsuri de piele şi probleme oculare.

Se va umple pe jumătate rezervorul maşinii 
de stropit cu apă curată şi se va începe 
agitarea;

Se adaugă cantitatea necesară de produs, 
se completează cu apă şi se agită bine 
până la umplere. Când se combină şi cu 
alte elemente, produsul se va adauga 
întotdeauna ultimul şi se va insista pe 
agitarea amestecului înainte de utilizare;

După stropire, rezervorul maşinii de stropit 
se va curăţa cu atenţie.

Tehnica aplicării

1

2

3

• Rol în fecundare
• Metabolismul zaharurilor
• Sinteza proteinelor
• Metabolismul hormonal 

(auxinelor)

• Reducerea nitraţilor
• Sinteza proteinelor
• Favorizează nodulaţia la 

leguminoase

• Asimilare rapidă
• Fotosinteza
• Sinteza glucidelor și 

lipidelorMangan
Mg

Bor
B

Molibden
Mo

Azot organic
N

RO
LU

L

RO
LU

L

RO
LU

L

RO
LU

L

Utilizare

Compatibilitate

Restricţii

Avantaje
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Produs avizat pentru utilizare în agricultura ecologică, 
în conformitate cu Regulamentul CE 834/2007

ino organic

Compoziţie (g/l)

Azot total (N) 40 g/L, Pentaoxid de fosfor solubil  
(P2O5) 24 g/L, Oxid de potasiu solubil (K2 O) 70 g/L,  

Oxid de magneziu solubil (MgO) 2,4 g/L, Trioxid de sulf solubil 
(SO ) 10 g/L, Oxid de calciu (CaO) 18,8 g/L, Bor (B) 0,01 g/L,  

Fier (Fe) 0,19 g/L, Mangan (Mn) EDTA chelatat 0,04 g/L,  
Zinc (Zn) EDTA chelatat 0,02 g/L, Densitate: 1,29

FORMULARE CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

suspensie  
concentrată (SC)

Conform  
Regulamentului CE 

834/2007

De Sangosse



Ino Organic este un fertilizant foliar care 
îmbunătăţeşte starea nutriţională a culturii. 
Folosit prin pulverizare foliară, activează 
metabolismul fiecărei celule vegetale. Această 
acţiune asupra întregii plante îmbunătăţeşte 
fotosinteza şi capacitatea de a prelua elementele 
minerale prin sistemul radicular al plantei.

Ino Organic este un produs polivalent care este 
potrivit pentru numeroase culturi. Acesta este 
adaptat în mod specific la nutriţia, îmbunătăţirea 
şi creşterea sistemului vegetativ.

Ino Organic este un produs lichid gata de utilizare, 
cu o acţiune foarte bună asupra sistemului foliar, 
sigur de utilizat şi de manevrat.

Cultură Doză Momentul aplicării

Cereale

Se aplică foliar,  
în doză de  

5 l / ha  
în minim  

100 L de apă/ ha

De la alungirea paiului până la stadiul de burduf

Leguminoase De la începutul înfloririi până la formarea păstăilor

Cartof 3-4 aplicări, de la începutul formării tuberculilor,  
apoi la fiecare 14 zile

Porumb, plante oleaginoase, 
sfeclă de zahăr

1-2 aplicări după răsărire, apoi după cum este necesar,  
pe frunze bine dezvoltate

Legume 3-4 aplicări, la fiecare 10 - 14 zile de la plantare

Viţa de vie 2-3 aplicări de la începutul înfloririi până la compactarea ciorchinelui

Pomi fructiferi 4 aplicări, începând cu căderea petalelor, apoi la fiecare 14 zile

Acţiune

Utilizare

Avantaje
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• Pentru rezultate optime, utilizaţi suficientă apă pentru 
a obţine o acoperire uniformă a culturii, evitând însă 
scurgerea masivă a soluţiei de pe frunze.

• Evitaţi aplicarea în lumina puternică a soarelui şi / 
sau la temperaturi foarte ridicate.

• Dacă este posibil, aplicaţi seara sau dimineaţa 
devreme, în special dacă temperaturile în timpul zilei 
depăşesc 28 °C. Frunzele foarte tinere şi culturile 
sub stres pot fi mai susceptibile la arsuri. În aceste 

condiţii trebuie aplicate doze mai mici, iar intervalul 
de aplicare ar trebui să fie redus corespunzător. 
Consultaţi recomandările pentru momentul aplicării 
pentru fiecare cultură.

• Umpleţi rezervorul echipamentului de aplicare cu 
jumătate din cantitatea necesară de apă.

• Agitaţi bine conţinutul şi adăugaţi cantitatea 
necesară de produs, apoi adăugaţi restul de apă 
menţinând agitatorul în funcţiune.

Tradecorp App acum pe telefonul tău! 

catalog produse nutriţie 

nutriţie şi biostimulare pe faze  
de dezvoltare vegetativă

determinator carenţe nutriţie TEhNOLOgIE DE NUTRIŢIE ACTIVĂ:

1. Efect activator bio-nutriţional
2. Efect nutritiv prin frunze
3. Efect adjuvant: îmbunătăţirea 

calităţii pulverizării



ino turbo rape 

Previne şi corectează deficienţele de: magneziu, 
sulf, bor, mangan, molibden. Acţiune rapidă, 

absorbţia nutrienţilor se face în mai puţin de 6 ore. 
Extrem de eficient, solubil și ușor de asimilat.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

26% Trioxid de sulf (SO3);  
10.2% Mangan (Mn); 6.2% Bor (B);  

5.7% Oxid de magneziu (MgO);  
1.0% Molibden (Mo)

Pulbere umectabila  
(WP)

CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Conform
Regulamentului

CE 834/2007, 889/20080

De Sangosse

Fertilizant foliar cu microelemente



PREVINE şI CORECTEAZĂ 
DEFICIENŢELE DE 
MICROELEMENTE

SOLUBILITATE TOTALĂ

ABSORBŢIE MAXIMĂ

1. Formulă unică ce asigură absorbţia completă;
2. Siguranţă maximă datorită absenţei fitotoxicităţii pentru culturi;
3. 100% solubil;
4. Produs bogat în microelemente indispensabile culturilor;
5. Produs certificat pentru utilizarea în agricultura ecologică.

APLICARE FOLIARĂ CULTURĂ număr de aplicări, momentul aplicării

3 kg/ ha  
în minim 150 l  

de apă

Rapiţă, muştar 1-2 aplicări de la 2-3 frunze până la începutul înfloririi.
Tomate, vinete, ardei, 
castraveţi, dovlecei: Începeţi aplicarea de la stadiul de 2-4 frunze, repetaţi la stadiul de buton verde.

Broccoli, varză, conopidă  2 aplicări într-un interval de 15 zile de la 2 săptămâni după transplantare
Sfeclă roșie 2 aplicări la pornirea în vegetaţie şi pe culturi bine stabilite.

Morcovi 2 aplicări începând din stadiul de 2-4 frunze, apoi în stadiul de 6-8 frunze.
Mazăre 1 aplicare începând din stadiul de 15 cm.

Pepene galben 1 aplicare după transplantare la culturile bine stabilite (4 frunze).
Salată Aplicaţi începând din stadiul de 6-8 frunze.

Este un fertilizant certificat bio, ce are în compoziţia chimică 
următoarele elemente nutritive: magneziu (5,7%), sulf (26%), 
bor (6,2%), mangan (10,2%), molibden (1%). Principala acţiune 
a produsului este aceea că previne şi corectează deficienţele 
culturilor la elementele menţionate mai sus. Are o acţiune rapidă, 
absorbţia nutrienţilor se face în mai puţin de 6 ore, fiind un produs 
extrem de eficient.

Acţiune

Avantaje
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ruinex

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

Complex de 3 tulpini diferite  
ale bacteriei Bacillus sp.  

1,0 x 109 CFU/ml împreună  
cu ciuperca Trichoderma sp.  

1,0 x 107 CFU/ml

soluţie apoasă de  
Trichoderma sp. şi Bacillus sp.  

împreună cu resturile  
mediului de cultură

CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Certificat  
Nr. 0016-03-07 

din data de
03.07. 2016

UAB ”Bioenergy LT”

Pentru descompunerea şi mineralizarea 
resturilor vegetale



Ruinex accelerează 
descompunerea resturilor vegetale 
rămase după recoltare cu ajutorul 
complexului de bacterii Bacillus sp. 
împreună cu ciuperca Trichoderma 
sp., asigurând păstrarea în sol a 
nutrienţilor vitali rezultaţi.

Ruinex se aplică direct pe resturile 
vegetale imediat după recoltare 
sau înainte de semănat. Doza de 
aplicare este de 1-2 litri/ha. 

1. Creşte conţinutul de humus din sol;
2. Reduce rezerva de agenţi patogeni din sol – 

principalul ingredient, Trichoderma spp. este foarte 
eficient împotriva fuzariozei – aproximativ 50% din 
agenţii patogeni sunt distruşi;

3. Creşte eficienţa fertilizanţilor;
4. Se reduce consumul utilajelor agricole cu aproape 

30% -ca urmare a îmbunatăţirii  
nivelului de humus, solul devine mai uşor de 
lucrat;

5. Asigura sporuri de producţie de până la 10%;
6. Fermierul îşi produce singur un fertilizant natural;

Aportul de elemente nutritive din resturile vegetale

Resturile vegetale de pe 1 ha de cereale păioase pot aduce în sol peste 400 kg de humus.

N P2O5 K20 S CaO MgO
Paie de grâu-Kg/t 5,0 2,1 9,5 0,3 4,2 2,1
Coceni de porumb –Kg/t 7,0 3,5 2,9 0,3 7,0 3,5

Resturile vegetale îşi pot aduce un aport important la îmbunătăţirea 
fertilităţii solului. Se apreciază că jumătate din cantitatea de humus şi 
de elemente nutritive care au fost folosite de culturi se poate compensa 
prin folosirea resturilor vegetale.

Tratat cu Ruinexmartor

Acţiune

Utilizare

Avantaje
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După folosirea produsului Ruinex:

• paiele sunt mai fragile;

• paiele capătă o culoare închisă, ceea ce indică faptul că procesul de 
descompunere este accelerat şi nutrienţii sunt încorporaţi în sol.l.

Ruinex se poate amesteca cu toate pesticidele şi toţi 
fertilizanţii, exceptând bactericidele.

EFECTE 
VIZIBILE

Cu fiecare recoltă se extrag din sol cantităţi importante 
de elemente nutritive care ar trebui compensate prin 
aplicarea de îngrăşăminte. Se ştie că atât menţinerea, cât şi 
îmbunătăţirea stării de fertilitate a solului sunt condiţionate, 
în primul rând, de existenţa materiei organice în sol. Aceasta 
se realizează prin administrarea de îngrăşăminte organice 
şi prin valorificarea cât mai eficientă a resturilor vegetale 
(paie, vrejuri, colete, tulpini de porumb şi floarea-soarelui), 
precum şi a buruienilor existente pe teren.

Resturile vegetale totalizează cca. 1,5-2 t/ha substanţă 
uscată (rădăcini şi mirişte), la care se mai adaugă, în funcţie 
de cultură, cca. 2 t paie, 2 t tulpini de floarea-soarelui, 5-6 t 
tulpini de porumb etc.

În tabelul următor putem observa raportul dintre recolta 
principală şi recolta secundară:

Culturile Raportul dintre recolta  
principală şi recolta secundară

Grâu de toamnă boabe:paie (1:1.3)
Orz şi orzoaică boabe:paie (1:1)
Secară boabe:paie (1:1.5)
Ovăz boabe:paie (1:1.5)
Porumb boabe:tulpini (1:1.6)
Sfeclă de zahăr rădăcini:frunze şi colete (1:1)
Sfeclă furajeră rădăcini:frunze (1:0.5)
Cartofi tuberculi:vreji (1:0.5)
Floarea-soarelui seminţe:tulpini (1:3)
Rapiţă pentru ulei seminţe:tulpini (1:3)
In pentru seminţe seminţe:tulpini (1:3)
Fasole boabe boabe:vreji (1:1.5)
Mazăre boabe boabe:vreji (1:1.5)
Soia boabe:vreji (1:1.5)

Compatibilitate

PRODUSE CERTIFICATE BIO - NUTRIŢIE



Tradebor este un fertilizant foliar pe bază de bor 
complexat cu etanolamină, un element indispensabil în 
procesele metabolice din plante, el stimulând înflorirea 
şi fructificarea, participând la procesul de sinteză 
a peretelui celular, la transportul zaharurilor şi la 
metabolismul azotului.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

Bor (B) 15 % -  
sub formă de etanolamină

Concentrat solubil (SL)

CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Conform Regulamentului CE 
834/2007, 889/2008

Tradecorp 
International

Bor
B

tradebor



Stimulează producţia de polen, îmbunătăţind 
fertilitatea. Intervine în metabolismul 
auxinelor şi participă la formarea acizilor 
ribonucleici.

Tradebor este recomandat atât pentru 
culturile mari consumatoare de bor, cât 
şi pentru cele sensibile la carenţa acestui 
element. Astfel, culturile de sfeclă de zahăr, 
ţelină şi varză sunt foarte sensibile la carenţa 
de bor, de asemenea floarea-soarelui, rapiţă, 

1. Acţionează rapid ca urmare a creşterii gradului de asimilare şi de mobilitate 
a borului în plantă;

2. Eficienţă maximă în combaterea celor mai frecvente boli fiziologice cauzate 
de carenţe sau dezechilibre în asimilarea acestui micronutrient, de exemplu, 
“boala inimii” la sfeclă de zahăr şi alte crucifere;

3. Produs important pentru favorizarea proceselor de înflorire, polenizare şi 
dezvoltare a fructelor;

4. Rentabilitate sporită pentru cultivatorii de sfeclă de zahăr, datorită creşterii 
conţinutului de zahăr din rădăcini;

5. Solubilitatea optimă face produsul uşor de utilizat;

6. Siguranţă maximă datorită absenţei fitotoxicităţii pentru culturi.

Acţiune

Utilizare

Avantaje

Deoarece borul din Tradebor este sub formă de bor-
etanolamina, oferă beneficiile acestui agent complex, 
intensificându-se astfel asimilarea borului şi stimulând 
mobilitatea micronutrienţilor din interiorul întregii plante.

pomi fructiferi (măr, păr) şi viţă de vie. Tradebor este un 
îngrăşământ lichid, care poate fi aplicat foliar şi la sol.

Întrucât borul are o mobilitate foarte scăzută în plantă, 
în cazul în care aplicarea se face foliar soluţia trebuie să 
acopere întreaga masă foliară.
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Cultură Doză Momentul aplicării

APLICARE LA SOL Irigare prin picurare 2–4 l/ha Aplicat în funcţie de nevoile culturii.

APLICARE FOLIARĂ

Rapiţă 1-2 l/ha
Toamna când plantele au 6–8 frunze şi 2 aplicări a câte 1 l/ha 
primăvara. Prima aplicare, după pornirea vegetaţiei, iar a doua 
înainte de înflorit.

Floarea-soarelui 1–2 l/ha Aplicat când plantele au un aparat foliar bine dezvoltat. Dacă este 
necesar se repetă aplicarea, cu o pauză de 10–14 zile.

Sfeclă de zahăr 1,5–3 l/ha Aplicat atunci când plantele au suficientă masă foliară. Dacă este 
necesar se repetă aplicarea, după o pauză de 10 –14 zile.

Lucernă 1–3 l/ha Aplicat când plantele au înălţimea de 10–15 cm, în două aplicări cu 
o pauză de 15 zile între tratamente.

Culturi horticole 1–2 l/ha
La apariţia frunzelor şi înainte de înflorit. Tratamentele se aplică 
cu o pauză de 10–14 zile între ele. Dacă este necesar se repetă 
aplicarea, cu o pauză de 10–14 zile.

Căpşuni 1 l/ha La începutul înfloririi.

Pepeni 1–2 l/ha Aplicat la formarea vrejului şi după 14 zile de la primul tratament.

Plante leguminoase 1–2 l/ha Aplicat atunci când culturile au înălţimea de 10–15 cm.

Pomi fructiferi 1–2 l/ha Aplicat după deschiderea mugurilor înainte de înflorit şi după 
formarea fructelor.

Viţa de vie
1–1,5 l/ha

2–3 l/ha
aplicat în timpul degajării ciorchinilor 
în timpul coacerii 

Flori şi culturi 
ornamentale 1-3 l/ha În timpul etapelor timpurii de vegetaţie şi înainte de înflorire.
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Produsul Tradebor este compatibil cu majoritatea insecticidelor şi fungicidelor 
omologate, dar pentru siguranţă se recomandă efectuarea unui test de 
compatibilitate.

Dezvoltarea pereţilor celulari: Borul are 
importante roluri plastice şi constitutive, în 
formarea ţesuturilor şi a pereţilor celulari. În 
acelaşi timp facilitează absorbţia calciului şi 
menţine echilibrul nutritiv al plantei. 

Circuitul zaharurilor: Prezenţa borului în 
plantă determină o creştere a cantităţilor de 
zaharuri transportate către ţesuturile tinere, în 
general şi către fructe în mod special. În acest 
fel se poate obţine, o recoltă de sfeclă de zahăr 
cu un conţinut mai mare de zahăr în rădăcini. 
În cazul leguminoaselor borul contribuie 
la dezvoltarea normală a nodozităţilor pe 
rădăcină. 

Compatibilitate

EFECTE 
VIZIBILE

Creşterea intensă a plantei: Ţesuturile 
meristematice, formate din celule care se 
multiplică rapid, contribuie la accelerarea 
proceselor de creştere. Astfel se dezvoltă rapid 
părţile plantei care au o creştere pronunţată 
cum sunt vârfurile rădăcinilor, frunzele noi şi 
mugurii.

Înflorirea şi fructificarea: Borul are un rol 
direct, determinant, în viabilitatea polenului şi 
germinarea lui. Are o influenţă pozitivă directă 
asupra proceselor de înflorire şi fructificare.
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Tradebor Mo este o formulă concentrată de 
etanolamină, care conţine bor şi molibden, destinată 
pentru a preveni şi corecta deficienţele de nutriţie 
cauzate de carenţa acestor micronutrienţi.

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

Bor (B) solubil în apă:
10,5%

Molibden (Mo) solubil
în apă: 1,1 %

Concentrat solubil (SL)

CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Conform  
Regulamentului CE  

834/2007, 889/2008

Tradecorp  
International

tradebor mo

Bor
B



Datorită formulării sale, produsul stimulează înflorirea şi are influenţă pozitivă directă asupra fructificării. Poate 
fi administrat direct pe sol sau prin aplicare foliară. Tradebor Mo este o variantă îmbunătăţită a produsului 
clasic pe bază de bor. Este destinat pentru a fi utilizat la culturile consumatoare de Mo şi care sunt sensibile la 
lipsa acestui microelement. Comparativ cu alte produse pe bază de bor, acesta se distinge din punct de vedere 
tehnic datorita combinaţiei celor 2 microelemente.

Produsul este destinat cu precădere următoarelor culturi: rapiţă, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui,  
pepene, precum şi leguminoase.

Acţiune

Utilizare

1. Soluţie eficientă pentru corectarea deficienţelor de bor şi molibden ale culturilor.

2. Influenţează pozitiv o serie de procese importante ale plantelor: înflorirea, polenizarea, 
fecundarea, legarea fructelor şi dezvoltarea acestora.

3. Absorbţie rapidă datorită efectului de translocare a etanolaminei.

4. Controlul eficient al bolii inimii la sfecla de zahăr.

5. O nutriţie bogată în molibden reglează utilizarea şi reducerea nitraţilor din plantă. În acelaşi timp 
contribuie la formarea nodozităţilor necesare fixării azotului atmosferic în sol.

Tradebor Mo este compatibil cu majoritatea îngrăşămintelor şi produselor de protecţia plantelor 
folosite în mod curent. Nu utilizaţi Tradebor Mo împreună cu alte produse pe bază de cupru, sulf, 
uleiuri, acizi puternici sau alte produse cu reacţie alcalină. Se recomandă testarea produsului şi 
consultarea personalului specializat.

Avantaje

Compatibilitate
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Cultură Doză Momentul aplicării

APLICARE
FOLIARĂ

Sfeclă de zahăr 2-3,5 l/ha Atunci când cultura are suficientă masă foliară. Dacă este 
necesar se repetă după un interval de 10–14 zile.

Tomate şi varză 2–3 x 3.5 
l/ha

Primul tratament se aplică la 2 săptămâni după transplantare. 
Se repetă după un interval de 15–20 de zile.

Culturi horticole 2–3 l/ha
Se aplică când masa foliară este bine dezvoltată, în timpul 
fazei de creştere şi înaintea celei de înflorire. Repetaţi dacă 
este necesar la un interval de 10–14 zile.

Căpşuni 1–2 l/ha În timpul fazei de mugur alb sau în perioadele de înflorire 
timpurie.

Pepene, castravete şi alte 
cucurbitacee 3x3.5 l/ha Înainte de înflorire. Repetaţi la fiecare interval de 10–14 zile.

Culturi leguminoase (soia, 
fasole, mazăre) 2x2-3 l/ha La stadiul de 10–15 cm şi la preînflorire.

Floarea-soarelui 2–3 l/ha În faza de 5–6 perechi de frunze.

Rapiţă 2–3 l/ha La apariţia mugurilor florali.

Pomi fructiferi, struguri 2-3x2-3l/ha La preînflorire şi la legarea fructelor.

Flori şi culturi 
ornamentale 1–3 l/ha În timpul primelor faze de vegetaţie şi la preînflorire. 

Puverizaţi pe foliajul uscat pentru o eficacitate sporită.

APLICARE  
LA SOL Irigare prin picurare 2–5 l/ha În funcţie de cultură.

Utilizare
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tradecorp aZ

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

Fier (Fe) 7,5%,  
Mangan (Mn) 3,5%,

Zinc (Zn) 0,7%,  
Cupru (Cu) 0.28%,

Bor (B) 0,65%,  
Molibden (Mo) 0,3%

microgranule 
de culoare verde

CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Conform  
Regulamentului CE  

834/2007, 889/2008

Tradecorp  
International

Tradecorp AZ este un fertilizant foliar complex cu 
microelemente, destinat în principal culturilor de 

viţă de vie, pomi fructiferi şi legume, dar poate 
fi aplicat la toate culturile la care se constată o 

carenţă în microelementele conţinute.

Cu2+ Mn2+

Fe3+ Zn2+



Produsul acţionează ca un activator al proceselor 
enzimatice din plante, stimulând fotosinteza, 
activitatea radiculară, sinteza proteică şi 
acumularea de zaharuri. În acelaşi timp creşte 
rezistenţa plantelor tratate împotriva condiţiilor 
nefavorabile de mediu, cum ar fi seceta prelungită, 
excesul de salinitate în sol, temperaturi scăzute, etc.  

În cazul apariţiei simptomelor de carenţă, la scurt 
timp după tratament, produsul este absorbit şi 
aceste simptome vor dispărea treptat, creşterile 
noi fiind perfect sănătoase, fără necroze şi pete 
clorotice. Astfel, producţiile nu vor fi afectate din 
punct de vedere cantitativ şi nici calitativ.

Aplicare foliară

Doză generală: 1,0–1,5 kg/ha 
Tratamentele se vor repeta de 2–3 ori,  
în funcţie de intensitatea simptomelor 
de carenţă, până la ameliorarea situaţiei.

Aplicare prin fertirigare

Doză generală: 3–4 kg/ha. 
Aplicări repetate în intervale  
de 7–10 zile.

Momentul aplicării 
Tradecorp AZ se recomandă a fi aplicat, în 
principiu, în următoarele momente:

• viţă de vie, livezi – la reluarea ciclului 
vegetativ pentru a accelera creșterile 
vegetative;

• legume și culturi de câmp – la începutul 
perioadei de vegetaţie;

• în perioada de fructificare pentru a stimula 
acumularea substanţei uscate, a proteinelor 
și a zaharurilor în fruct;

• la apariţia simptomelor de carenţă în 
microelemente, pentru a restabili  
echilibrul metabolic.

Acţiune

Utilizare
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1. Certificat pentru culturi ecologice;

2. Formulare performantă (microgranule) – uşor de dozat;

3. Omogenitate maximă – fiecare microgranulă are aceeaşi compoziţie;

4. Compoziţie specială, bogată în microelemente – pentru prevenirea şi 
corectarea carenţelor;

5. Solubilitate totală – nu formează sedimente, nu înfundă duzele;

6. Ambalaj adecvat - uşor de manipulat.

Cultură Doză Momentul aplicării

Legume 7 5-100 g/100 L de apă 3 aplicări la interval de 10-15 zile.

Pomi fructiferi, viţă-de-vie 100 g/100L de apă 3 aplicări (0,5-1 kg/ha ) de înflorire  
și 0.5-1 kg/ha după apariţia fructului. 

Cereale 1 kg/ha de la faza de burduf până la înspicare.

Cartofi, legume, bulboase şi tuberculifere 1 kg/ha 4 aplicări la interval de 7-10 zile,  
de la faza când plantele au 10 cm. 

Culturi furajere 1-1,5 kg/ha la fiecare coasă.

Plante ornamentale 75-100 g/100 L de apă
atunci când apar simptome de carenţe. 
Cantitatea minimă de apă 500 l/ha. 

Avantaje
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Biostimulatori
36     Phylgreen

Biostimulatori
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Phylgreen este un bionutrient de origine naturală 
bazat pe extractul pur de alge marine – Ascophyllum 

nodosum – obţinut în urma unei proceduri naturale 
de extracţie (gLT= gentle & Low Temperature).

Phylgreen

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

 Extract pur de alge  
Ascophyllum nodosum  

100% din care:
15% Substanţă uscată

 3.1% Acid alginic,
1.2% Manitol, pH 4,0

Concentrat solubil (SL)

CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Conform
Regulamentului CE

834/2007, 889/2008

Tradecorp  
International



Alga Ascophyllum nodosum trăieşte în zona 
coastei de nord-est a Irlandei în condiţii extreme 
de temperatură şi de salinitate, dar datorită 
substanţelor speciale conţinute a reuşit să se 
adapteze. Odată recoltată, masa de alge este 
supusă procedurii de extracţie la rece.

Această procedură naturală de extracţie la rece 
face ca PhylGreen să fie un produs unic, inovativ, 
componentele lui păstrând toate proprietăţile 
benefice, de interes agronomic. Se obţine astfel un 
produs nealterat, un extract de alge 100%, cu efect 
imediat asupra culturilor tratate.

Avantajele extracţiei  
la rece (gLT)

Acid Alginic -59%

Polifenol 100% Manitol 100% Acid Alginic 100%

Manitol -37%

Menţinerea 100% a ingredientelor active
Procedura de extracţie 

la rece este pantentată de 
Tradecorp International

PhylGreen este recomandat în special pentru prevenirea 
şi tratarea situaţiilor de stres întâlnite în cursul perioadei 
de vegetaţie, dar şi pentru a ajuta plantele de cultură să-şi 
manifeste întregul potenţial biologic de producţie. Produsul 
este foarte uşor absorbit atât radicular cât şi foliar.

Crema de alge PhylGreen®

Polifenol -5%

Acţiune

Utilizare
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CULTURĂ DOZĂ MOMENTUL APLICĂRII

APLICARE
FOLIARĂ*

Grâu 1-2 l/ha De la înfrăţire până la sfârşitul înfloritului.
Porumb 1-2 l/ha În faza de 4–8 frunze.
Cartof 1-2 l/ha De la întrepătrunderea plantelor pe rând la un interval de 10–14 zile.
Tomate, castraveţi 1-2 l/ha La interval de 10–15 zile începând de la transplantare.
Ceapă 1-2 l/ha La interval de 10–15 zile începând de la faza de 2-4 frunze.

Pomi fructiferi
2,5–3 l/ha/

aplicare
La interval de 10–15 zile de la dezmugurit până la atingerea mărimii caracteristice a fructelor.

Viţa de vie
2,5–3 l/ha/

aplicare
La interval de 15–20 zile înainte de înflorit şi după compactare.

FERTIRIGARE Toate culturile
1–2 l/ha/
aplicare

În timpul dezvoltării active a culturilor. Se recomandă aplicări repetate pentru a avea un răspuns 
prelungit din partea culturii.

1. PhylGreen stimulează metabolismul plantelor tratate și activează 
creșterea vegetativă;

2. Datorită acestuia și a procesului de fabricaţie (GLT) influenţează 
pozitiv următoarele procese: • Germinaţia seminţelor; Formarea, 
creșterea și dezvoltarea sistemului radicular; Apariţia de noi rădăcini 
adventive;  Dezvoltarea sistemului foliar; Înflorirea; Dezvoltarea și 
maturizarea fructelor; Tuberizarea și dezvoltarea tuberculilor.

3. PhylGreen are o activitate osmoprotectoare, care îi conferă 
proprietăţi pronunţate antistres - stres hidric, termic, salinitate, etc;

4. Îmbunătăţește rezistenţa plantelor la atacul agenţilor fitopatogeni;

5. Crește nivelul fotosintezei și implicit conţinutul în substanţă uscată 
a plantelor.

Este compatibil cu 
majoritatea produselor 
fitosanitare, exceptând cele 
cu reacţie puternic alcalină. 
La realizarea amestecului 
cu alte pesticide vă 
recomandăm să testaţi în 
prealabil compatibilitatea 
fizică a produsului.

* În cazul aplicării foliare se recomandă utilizarea unei cantităţi suficiente de apă pentru a obţine o acoperire uniformă a plantelor.

Avantaje
Compatibilitate
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Fungicide
40      Bactoforce

42     Coppermax

FuNgicide
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Bactoforce este un produs microbiologic unic care este 
cunoscut pentru proprietăţile sale fungicide.

Bactoforce

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

Bacillus subtilis
1x109 CFU/ml

enzime bioactive

Soluţie apoasă de  
Bacillus subtilis împreună  

cu resturile mediului  
de cultură

CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Conform Regulamentului  
CE 834/2007 si 889/2008

UAB Bio Energy LT



Bacteria Bacillus subtilis produce antibiotice, inclusiv aşa numitele 
iturine care ajută bacteriile să lupte cu alte microorganisme, 
distrugându-le sau reducând rata lor de creştere. Atunci când 
se aplică direct pe seminţe bacteria Bacillus subtilis colonizează 
sistemul radicular concurând cu diferite organisme cauzatoare ale 
bolii care atacă rădăcina. Bactoforce inhibă de asemenea germinarea 
sporilor patogeni şi interferează cu ataşarea patogenului la plantă. 
Atunci când se aplică pe sol sau pe seminţe, Bacillus subtilis se 
hrăneşte cu exudaţii din rădăcină ai plantei, privând patogenii bolii 
de sursa de hrană.

Bactoforce poate fi utilizat la toate culturile agricole. Produsul se 
poate utiliza ca tratament sămânţă în doza de 1L/tona sau poate 
fi pulverizat pe sol sau plante, 1-3 Litri/ha. Conţine: Bacillus subtilis 
(împreună cu resturile mediului de cultură) de cel puţin 1,0x 109 
CFU/ml, oligoelemente Mg, Mn, Fe. Compatibilitate: Bactoforce 
poate fi amestecat cu toate pesticidele şi cu toţi fertilizatorii, 
exceptând situaţiile în care producătorul indică altfel. Produsul nu 
este toxic şi nu prezintă niciun risc pentru oameni, animale şi mediul 
înconjurător.

Fungicid 3x

 Bactoforce 1x, Fungicid 2x

CULTURĂ Doza MOMENTUL APLICĂRII

Toate culturile  
(cereale păioase, porumb, 

floarea soarelui, rapiţă, viţa 
de vie, pomi fructiferi, culturi 
legumicole, culturi horticole, 

culturi furajere)

 1-2 l/ha
Înainte de semănat sau în primele stadii ale dezvoltării,  

în amestec cu primul tratament cu pesticide  
sau cu primii fertilizanţi, până la înflorire.

Acţiune

Utilizare
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Este un fungicid/bactericid ce se prezintă sub formă 
de granule. Se aplică în perioada de vegetaţie, la 

avertizare, ca tratament foliar preventiv şi curativ. 

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

50% cupru metalic  
în hidroxid de cupru

granule dispersabile  
în apă

CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Omologat în România  
cu Certicat de omologare 
nr. 2790 din 14.08.2008

Nufarm GmbH  
& Co KG, Austria

coppermax



Coppermax acţionează prin contact. În amestec cu apa, granulele se dizolvă şi are loc o redistribuire a 
ionilor de Cu pe suprafaţa tratată, aceştia acţionând asupra fungilor şi bacteriilor. Produsul are o aderenţă 
foarte bună pe suprafaţa frunzelor.

În legumicultură - se aplică preventiv sau la 
apariţia primelor simptome de mană sau arsuri 
bacteriene, deosebit de periculoase la aceste 
culturi. La cartof – se aplică tratamente în 
perioada de vegetaţie, la avertizare şi în alternanţă 
cu fungicide sistemice pentru combaterea manei 
cartofului. La viţa de vie – aplicarea se va face 

în perioada de vegetaţie în alternanţă cu produse 
sistemice. La începutul vegetaţiei se obţine o 
protecţie împotriva manei, iar ca ultim tratament, 
spre sfârşitul perioadei de vegetaţie, ajută la 
o maturare mai bună a coardelor şi rezistenţă 
sporită peste iarnă.

Cultură Agent dăunător Doză Timp de pauză

VIŢĂ DE VIE Plasmopara viticola  
(Mana viţei de vie)

2 kg/ha în 1000 L apă/ha se aplica în timpul 
vegetaţiei, la avertizare, preventiv şi curativ. 21 zile

CARTOF Phytophtora infestans  
(Mana cartofului)

2 kg/ha se aplică în timpul vegetaţiei, la 
avertizare, preventiv şi curativ. 7 zile

CASTRAVEŢI Pseudomonas lacrymans  
(Pătarea unghiulară)

0,2 % (2 kg/ha) se aplică în timpul vegetaţiei,  
la avertizare, preventiv şi curativ. 3 zile

TOMATE
Xanthomonas vesicatoria 

 (Băşicarea fructelor de tomate)
Pseudomonas tomato (Pătarea pustulară)

0,2 % (2 kg/ha) se aplică în timpul vegetaţiei,  
la avertizare, preventiv şi curativ.

3 zile tomate pentru consum 
si 10 zile în cazul tomatelor 

pentru industrializare

MĂR
Erwinia amylovora (Focul bacterian) 0,2 % (2 kg /ha în 1000 l apă) se aplică în timpul 

vegetaţiei, la avertizare, preventiv şi curativ. 21 zile
Venturia inaequalis (Rapăn)

Acţiune

Utilizare
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ALTE 
RECOMANDĂRI

1. Formulare superioară – granule dispersabile în apă;

2. Stimulează rezistenţa naturală a plantelor;

3. Este o parte importantă în conceptul de combatere integrată (strategie ce 
împiedică instalarea rezistenţei dobândite la fungicidele sistemice);

4. Are efect fungicid şi bactericid;

5. Previne şi stopează mana şi arsurile bacteriene la viţa de vie, pomi fructiferi, 
cartofi, legume;

6. Poate fi aplicat cu orice fel de echipament de stropire terestru, destinat 
aplicării produselor de protecţie a plantelor;

7. Uşor de utilizat, manevrat şi depozitat.

Cantitatea de soluţie recomandată este de 300–400 l/ha la cartof, 800–1000 l/ha la legume, 
1500 l/ha la măr şi de 1000 l/ha în cazul viilor pe rod administrată ca tratament postfloral. 
Dozele se folosesc diferenţiat în funcţie de presiunea de infecţie.

Avantaje
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Insecticide
46      BactoSpeine DF

49      IronMax Pro

iNsecticide
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Bactospeine dF

BactoSpeine® DF este un insecticid biologic 
(microorganisme naturale, utile) sub formă de granule 

dispersabile în apă, de culoare maro deschis. Se 
recomandă utilizarea acestui produs pentru controlul 

dăunătorilor din ordinul Lepidoptera (omizi, molii, fluturi) 
la culturile de legume şi plante ornamentale din câmp sau 

spaţii protejate (solarii, sere) şi la pomi fructiferi.

CERTIFICAT OMOLOGARE SUBSTANŢĂ ACTIVĂ

Certificat de Omologare 
nr.061PC/29.09.2014

54% Bacillus thuringiensis  
subsp. kurstaki  

(tulpina ABTS – 351)

FORMULARE
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

Granule dispersabile 
 în apă

Nufarm GMBH & CO. KG,  
Austria
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BactoSpeine® DF este un insecticid biologic 
(microorganisme naturale, utile) sub formă de 
granule dispersabile în apă, de culoare maro 
deschis. Se recomandă utilizarea acestui produs 
pentru controlul dăunătorilor din ordinul Lepidoptera 
(omizi, molii, fluturi), la culturile de legume şi plante 
ornamentale din câmp sau spaţii protejate (solarii, 
sere) şi la pomi fructiferi. 

BactoSpeine® DF acţionează asupra larvelor 
dăunătorilor ţintă imediat după ce acestea 
consuma plantele tratate. Pereţii intestinali încep 
să se degradeze, larvele nu se mai pot hrăni şi mor 
în 24 – 72 de ore.

Eficacitatea produsului BactoSpeine® DF în 
controlul larvelor tinere, din ordinul Lepidoptera este 
asemănătoare cu cea a insecticidelor convenţionale, 
administrate conform recomandărilor specialiştilor.

BactoSpeine® DF se aplică atunci când se observă 
primele larve, preferabil în perioadele de hrănire 
activă. Tratamentele se repetă la intervale de  
7 – 10 zile.

BactoSpeine® DF acţionează la suprafaţa plantei.

Produsul se administrează pe aparat foliar uscat. 
Nu se recomandă efectuarea tratamentelor când 
sunt aşteptate ploi în mai puţin de 6 ore.

BactoSpeine® DF este biodegradabil. În condiţiile 
unei aplicări corecte şi în conformitate cu 
recomandările producătorului, imediat după 
preparare pH–ul soluţiei se va menţine între 
valorile 6 şi 8.

Acţiune

Utilizare
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CULTURĂ DĂUNĂTOR CONCENTRAŢIE / hA

Legume în câmp
(ţelină, mazăre, conopidă, varză creaţă, 

gulii, varză cu căpăţână, varză de Bruxelles, 
mentă, pătrunjel, ridichi, sfeclă roşie, salată, 

fasole păstăi, fasole boabe)

Omizi defoliatoare 
(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia,  

Thaumetopoeidae, Pieris etc.)

0,5 – 1 kg/ha
(se administrează de la ecloziune 

şi primele stadii larvare)

Legume în spaţii protejate (ţelină, conopidă, 
varză creaţă, gulii, varză cu căpăţână, varză 
de Bruxelles, mentă, pătrunjel, ridichi, sfeclă 

roşie, salată, fasole păstăi, fasole boabe, 
dovleci)

Omizi defoliatoare  
(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia,  

Thaumetopoeidae, Pieris etc.)

0,5 – 1 kg/ha
(se administrează de la ecloziune 

şi primele stadii larvare)

Legume în spaţii protejate 
(vinete, ardei şi ardei iute, tomate)

Omizi defoliatoare (Mamestra, Spodoptera, Autographa,  
Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris etc.) 

Molia tomatelor (Tuta absoluta)

Cultură pe verticală 0,33 – 0,66 
kg/ha (se administrează de la 

ecloziune şi primele stadii larvare)

Legume în spaţii protejate  
(castraveţi, castraveţi cornişon,  

dovlecei, pepene galben)

Omizi defoliatoare 
(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia,  

Thaumetopoeidae, Pieris etc.)

Cultură pe verticală
0,33 – 0,66 kg/ha

Cultură pe orizontală
0,5 – 1 kg/ha

(se administrează de la ecloziune 
şi primele stadii larvare)

Plante ornamentale (necomestibile)  
în spaţii protejate

Cotarul verde, omizi defoliatoare (Geometriade), omizi defoliatoare 
(Mamestra, Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae,  
Pieris etc.) Molia punctată (Hyponomeuta, familia Yponomeutidae)  

Viermele de mătase (Bombyx mori, familia Lymantriidae)

0,1 – 0,2 kg/100l apă
(se administrează de la ecloziune 

şi
primele stadii larvare)

Pomi fructiferi  
(măr, păr)

Omizi defoliatoare (Geometriade), omizi defoliatoare(Mamestra, 
Spodoptera, Autographa, Orthosia, Thaumetopoeidae, Pieris etc.)

viermele merelor şi viermele perelor (Carpocapsa pomonella, Cydia 
pomonella) molia punctată (Hyponomeuta, familia Yponomeutidae) 

viermele de mătase (Bombyx mori, familia Lymantriidae)

0,5 – 1 kg/ha
(se administrează de la ecloziune 

şi primele stadii larvare)
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Moluscocid biologic 

SUBSTANŢĂ ACTIVĂ FORMULARE

Fosfat feric (anhidru) 
24,2 g/kg 

RB  
(momeală gata de utilizare)

CERTIFICAT BIO
FIRMĂ  

PRODUCĂTOARE

407PC/ 28.02.2018 De Sangosse SAS,  
Franţa

ironmax Pro



Ironmax Pro este un moluscocid biologic la fel de 
eficient ca produsele convenţionale.
Acţionează prin dereglarea proceselor din cadrul 
metabolismului calciului.

Această dereglare duce într-un final la blocarea 
procesului digestiv și distrugerea dăunătorului.
Palatabilitatea ridicată a produsului Ironmax Pro 
se datorează tehnologiei colzactive, un rezultat al 
cercetării De Sangosse.

Deasemenea, substanţa activă (fosfatul feric anhidru)  
având performanţă maximă a fost selectat cu mare atenţie.

Utilizarea a aproximativ 20 de 
specii de plante considerate foarte 
atrăgătoare pentru melci și limacși

2 molecule  
obţinute din RAPIŢĂ

Selectarea a 2 molecule cu 
palatabilitate specifică

Identificarea a 50 de 
molecule testate în 
aproximativ 180 de 
peleţi diferiţi

Testarea a peste 15 tipuri/calităţi  
diferite de Fosfat feric

Selecţia de mai bună calitate  
(uniformă)

Optimizarea calităţii IP de către 
departamentul  R&D DE SANGOSSE

Substanţă activă  
cu performanţă  

maximă

Tehnologia 
COLZACTIVE

Inovaţia în obţinerea 
substanţei active

Acţiune
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1. CAPACITATE MARE DE ACOPERIRE 
Calibrare bună, rezistenţă la spart, fără praf, masă unitară și densitate mare

2. ATRACTIVITATE MARE 
Atractiv pentru melci și limacși, oprind distrugerea plăntuţelor și producând o moarte rapidă

3. PALATABILITATE EChILIBRATĂ 
Dăunătorul consumă suficientă substanţă activă, fără a consuma foarte mult produs

4. PERIOADĂ LUNgĂ DE PERSISTENŢĂ 
Rezistenţă ridicată la ploaie, având efect de lungă durată

5. EFECT RAPID  
Melcii și limacșii încetează să se hrănească și mor mai rapid comparativ cu alte produse

Avantaje

Calcularea corectă a dozei de IRONMAX PRO

Risc mic de atac

5 
kg/ha

Risc moderat de atac

6 
kg/ha

Atac puternic

7 
kg/ha

PRIMUL moluscocid biologic la fel de eficient ca produsele convenţionale

Utilizare
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Număr maxim de tratamente: 4/an, cu interval minim între aplicări de 5 zile

Culturi de câmp Doză Momentul aplicării  
(stadiu BBCh)

Sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră, sfeclă roșie, napul suedez, napul turcesc, morcovi, 
ţelină, ridichi 7 kg/ha

 Se aplică cu 7 zile înainte de  
plantare/însămânţare, până la stadiul 

de 4 frunze (BBCH 00-14)Conopidă, broccoli, varză, varză de Bruxelles
Bulbi de ceapă, usturoi

7 kg/ha
Se aplică cu 7 zile înainte de  

plantare/însămânţare, până la 
recoltare. (BBCH 00)

Salată verde și alte soiuri de salată, spanac și frunze similare (inclusiv iarbă grasă, 
frunze de sfeclă) ierburi (inclusiv asmăţui, arpagic, frunze de ţelină, pătrunjel, salvie, 
rozmarin, cimbru, busuioc, foi de dafin, tarhon)
Mazăre și fasole (verzi), mazăre și fasole (uscate)
Ţelină, fenicul, anghinare, praz, ceapă verde/uscată
Culturi oleaginoase (inclusiv seminţe de rapiţă, seminţe de in, mac, seminţe de 
susan, floarea soarelui, boabe de soia, muștar, dovlecel și dovleac, șofrănaș, limba-
mielului, camelină, seminţe de cânepă, boabe de ricin)
Cereale (grâu, orz, ovăz, secară, triticală)
Porumb, porumb dulce
Nutreţ verde (raigras)
Gazon 7 kg/ha Se aplică oricând

Culturi de seră Doză Momentul aplicării  
(stadiu BBCh)

Roșii, ardei și ardei iute, vinete

7 kg/ha
Se aplică cu 7 zile înainte de plantare/

însămânţare (BBCH 00), până la 
recoltare.

Castraveţi, dovlecei și dovlecei de vară,  
pepeni, pepeni verzi
Salată verde și alte soiuri de salată, spanac și frunze similare (inclusiv iarbă grasă, 
frunze de sfeclă) ierburi (inclusiv asmăţui, arpagic, frunze de ţelină, pătrunjel, salvie, 
rozmarin, cimbru, busuioc, foi de dafin, tarhon)
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MARIUS MIRON 
Manager Nutriţie 
Telefon: 0734.551.551
email: mariusmiron@chemarkrom.ro

IMRE BALáZS
Director Tehnic
Telefon: 0729.500.158
e-mail: imrebalazs@chemarkrom.ro

CONTACT

Str. Câmpul Alb Nr. 1 Codlea BRAŞOV
0268 253 019 / 0372 756 035, Fax - 0268 254 046
office@chemarkrom.ro

www.chemarkrom.ro




