NEMAGOLD
Biostimulator cu acţiune împotriva nematozilor din sol
Produs natural obţinut din marigold şi alge de mare: Tagetes erecta
mare

- 80%, Alge de

- 10%, Material organic - 35%

Caracteristici
• acţionează asupra populaţiei de nematozi din sol reducând dezvoltarea lor iar în final
distrugerea acestora
•

se aplica în perioada de vegetatie, la sol, prin sistemul de irigaţie

•

nu necesită perioadă de repaus între administrare şi recoltare

•

biostimulator (datorită conţinutului în alge) asupra sistemului radicular şi implicit
asupra dezvoltării plantelor

•

sistem radicular mai puternic şi plante mai sănătoase

•

produs condiţionat în stare lichidă

•

fiind un produs natural nu cauzează nici un fel de stres plantelor

Efect garantat împotriva nematozilor ca:
• Meloidogyne
• Heterodera
• Pratylenhus
• Ditylenchus
•

Helicotylenchus şi Radopholus sp.

Mod de utilizare
• se administrează la sol prin sistemul de irigare cu picătura, după ce în prealabil s-a
dizolvat în apă
• după irigare la o perioada de 10 - 15 minute, aplicaţi Nemagold prin irigare timp de
10 minute
• utilizarea acestei metode de irigare duce la o încorporare a soluţiei pe o adâncime
de 10-15 cm şi un efect rapid
• nu există restricţii de folosire a produsului pe toată perioada de vegetaţie şi chiar la
recoltare
Doze şi ambalare
• legumicultură: 8 - 15 l/ha/tratament, cu 2 - 6 tratamente (începând cu plantarea şi
apoi la 30 zile)
• ambalaj: flacon 1 L
Produse naturale obţinute din extracte de plante și care au acțiune împotriva diverselor boli
și dăunători ai plantelor de cultură.
Produs
Extract
Acțiune
Doza

CANELYS
FUNRES

KONFLIC

Produs natural obţinut din
Extract de Canela 70%
Mimosa tenuifolia 60%,
semințe de citrice 20%

MIMOTEN

Quassia amara 50%
Sare potasica 50%
Mimoza tenuifolia 80%

ZYTRON

seminţe de citrice 20%

OLEORGAN

Ulei de Neem
Sare potasica 40%
Sare potasica 50%

KABON

ciupercilor Oidium
(făinare)
ciupercilor Botrytis
(putregai),, Sclerotinia,
Peronospora,
Phytophtora (mana)
Musculiță albă, trips,
afide
ciupercilor
botrytis (putregai),
Septoria,
Sphaeroteca (făinare)
ciupercilor Erwinia,
Sclerotinia, Sphaeroteca
Musculiță albă, trips,
afide
Musculiță albă
Spală fumagina

foliar 0,2 – 0,3
%
foliar 0,3 %

Foliar 0,3%
Foliar 0,3%

Foliar 0,3%
Foliar 0,25 0,3%
Foliar 0,4 – 0,5
%

