
	

	

Plan	de	fertilizare	AFIN	

Faze fenologice Produse 
Doza aplicată 

foliar  
(g, ml/100 l 

apa) 

Efect obținut 

Înaintea înfloritului  
ALGAREN TWIN 

+ 
BOROGREEN L 

200 
+ 

150 

Pentru a optimiza creșterea vegetativă, 
crește capacitatea de sinteză a plantelor 

precum și translocarea compușilor (zaharuri, 
arome, acizi) în fructe. 

Sfârșitul legării fructelor 
CALFOMYTH 

+ 
DRIN 

350  
+ 

150 

Creșterea mărimiii fructelor, consistența și 
intensitatea culorii.  

Creșterea fructelor 

FOLIACON 22 sau 
CALCIOGREEN PS 

PLUS 
+ 

DRIN 

300 
 

+ 
150 

Îmbunătățește consistența fructelor și a 
pulpei, favorizează diviziunea celulară, 

(creșterea fructului în mărime și greutate) 
rezistența la atacul de boli. Se intensifică 
coloritul, crește elasticitatea țesuturilor și 

rezistența la șocurile termice și stres.  

Intrarea în pârgă 
CALFOMYTH 

+ 
DRIN 

350  
+ 

150 

Creșterea mărimiii fructelor, consistența și 
intensitatea culorii.  

Coacerea HASCON M 10 AD 400 
Pentru o colorare mai rapidă și mai uniformă 
a fructelor. Crește omogenitatea, conținutul 
în zahăr din fructe, se îmbunătățește gustul 

și aroma fructelor.    
* În situațiile în care apare carența de fier se recomandă aplicarea produsului KELAMYTH MP6 în doză de 1 kg / ha  

Plan	de	nutriție	AFIN	

-	culturi	certificate	ECOLOGIC	–		

Faze fenologice Produse 

Doza aplicată 
foliar  

(g, ml/100 l 
apa) 

Efect obținut 

Înaintea înfloritului  
ALGAREN TWIN  

+ 
BOROGREEN L 

200 
+ 

150 

Pentru a optimiza creșterea vegetativă, 
crește capacitatea de sinteză a plantelor 

precum și translocarea compușilor (zaharuri, 
arome, acizi) în fructe. 

Sfârșitul legării fructelor NUTRIGREEN AD 300 

Creșterea mărimiii fructelor. Crește 
permeabilitatea membranelor celulare, 

rezultând o mai buna absorbție a 
elementelor nutritive.  

Creșterea fructelor 
NUTRIGREEN AD 

+ 
BOROGREEN L 

300 
+ 

150 

Crește mărimea fructelor și capacitatea de 
sinteză a plantelor, precum și translocarea 

compușilor de sinteză (zaharuri, arome, 
acizi) în fructe.  

Intrarea în pârgă VIT-ORG 300 
Crește mărimea fructelor, îmbunătățesc 

calitatea, cantitatea precum și proprietățile 
organoleptice ale producției.  

Coacerea VIT-ORG 300 
Crește mărimea fructelor, îmbunătățesc 

calitatea, cantitatea precum și proprietățile 
organoleptice ale producției.  

* În situațiile în care apare carența de fier se recomandă aplicarea produsului KELAMYTH MP6 în doză de 1 kg / ha 

Pentru comenzi: 
email: office.davero@gmail.com - tel: 0729 980 338 

 
La comenzile de minim 4 produse și valoare minimă 500 lei (inclusiv TVA) – 12% discount 

	


