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La TOMATE si VITA DE VIE,  Creste productia cu 16-20%/ha, 
Se dizolva 3 tablete / 200 L apa / ha; Se aplica 3 (trei) tratamente foliare:  

La TOMATE: 
 faza I, după plantare, înainte de înflorire; 
 faza II, după înflorire; 
 faza III, la începutul legării florilor. 
 

La VIŢĂ DE VIE: 
 faza I, premergator înfloririi; 
 faza II, după înflorire; 
 faza III, la începutul formării ciorchinilor. 

La CARTOFI, Creste productia cu >30%/ha 
Se dizolva 10 tablete / 200 L apa / ha; Se aplica 3 (trei) tratamente foliare: 

 faza I, la 10-15 zile de la rasarire; 
 faza II, premergator înfloritului sau la 2-3 saptamini de la primul tratament; 
 faza III, la inceputul formarii tuberculilor. 

 
La GRÂU, Creste productia cu 5÷8%/ha 
Se dizolva 3 tablete / 200 L apa / ha; Se aplica 2 (doua) tratamente foliare:  

 faza I, la sfarsitul înfratirii si începutul formarii paiului; 
 faza II, la 2-3 saptamîni dupa primul tratament sau la aparitia înspicarii.  

 
La OREZ si ORZ, Creste productia cu 15÷20%/ha 
Se dizolva 3 tablete / 200 L apa / ha; Se aplica 2 (doua) tratamente foliare: 

 faza I, la începutul formarii paiului;  
 faza II, la aparitia înspicarii.  

 
La FLOAREA SOARELUI, Creste productia cu 15÷20%/ha 
Se dizolva 3 tablete / 200 L apa / ha; Se aplica 2 (doua) tratamente foliare: 

 faza I, la formarea a 3-4 frunze;  
 faza II, la formarea a 10-12 frunze.  

 
La LUCERNA, TRIFOI, PAŞUNE, Creste productia in masa uscata cu 10-30%/ha 
Se dizolva 10-20 tablete / 200 L apa / ha; se aplica un tratament pentru fiecare coasa, oricand in perioada 
de crestere a lucernei. 
 
CIRESE, VISINE:  10-15 tablete / 1.000 L (se dubleaza doza la pomi mai batrani de 15 ani), O singura 
aplicare foliara la 2 saptamani dupa inflorire sau 2-3 saptamani inainte de cules; Rezulta fructe mai mari, 
ferme, aspect frumos, rezistenta la raft mai mare, intarzie aparitia petelor. Combate virusul galben! 
 
CAPSUNI: 14 tablete / 200 L / ha, prima aplicare la 20 de zile inainte de inflorire; se pot aplica inca doua 
tratamente dupa inflorire, la 15 zile distanta intre ele. Creste numarul, marimea si calitatea fructelor. 
 
ARDEI IUTE / ARDEI GRAS: 10 tablete / 200 L / ha, se aplica un tratament in perioada formarii 
florilor. Creste numarul de fructe, marimea si calitatea acestora, inclusiv creste masa uscata. 
 
DOVLECEI / SALATA / SPANAC: 9 tablete / 300 L / ha, se aplica un singur tratament cu 4-5 saptamani 
inainte de recoltare. Stimuleaza cresterea si mareste rezistenta la frig. 
 

Tratamente cu Stimulatorul de Crestere Giberelina GA3 
(produsul NU este periculos sau toxic) 

 

Produs autorizat de: - Ministerul Agriculturii; - Ministerul Sanatatii;- Ministerul Mediului; 
Omologare  RO- ÎNGRĂŞĂMÂNT :  621/29.04.2014 

Tratamentele se aplica in maxim 24 de ore de la prepararea solutiei, aplicarea se face pe vreme racoroasa, 
dimineata sau seara, cand probabilitatea de ploaie in urmatoarele 4 ore, este minima.  

In caz de ploaie dupa tratament, se repeta tratamentul cu ½ din doza initial recomandata. 
A se respecta instructiunile din Fisa cu Date de Securitate! 


