
Raiza Mix

4 litri / tona de semințe

Naturcomplet G

50-70 kg /ha 

Naturamin WSP Pleniflor Pleniflor

0,20 kg / ha 0,8 litri / ha 0,8 litri / ha

Raiza Mix, Naturamin WSP și Sprayfix sunt produse Daymsa certificate pentru agricultura ecologică.

* Naturamin WSP 

0,35 kg / ha , în caz de stres

Raiza Mix Sprayfix - bioadjuvant Sprayfix - bioadjuvant

0,6 litri / ha 1 litru / 1000 litri apă 1 litru / 1000 litri apă

aplicare pe rând la sol

PROTOCOL   

Floarea Soarelui    

Tratament Sămânță
Stadiul vegetativ

2 frunze
Stadiul vegetativ

4-6 frunze
În faza de buton 

floral

Naturcomplet G este leonardită pură 
granulată cu un conținut ridicat de acizi 
humici (30% ) și acizi fulvici (5%), ce 
oferă solului o structură spongioasă, 
înmoaie pământurile închegate, leagă 
pământurile nisipoase, îmbunătățește 
eficiența îngrățămintelor minerale și 
corectează mineralizarea. Indicat a se 
aplica localizat, pe rând, la pregătirea 
terenului pentru semănat.

Raiza Mix este un biostimulator pentru
dezvoltarea rădăcinilor, îmbunătățește 
absorbția nutrienților după semănat și 
germinare, la începutul fiecărui ciclu 
vegetativ.  Raiza Mix se poate aplica și 
foliar pentru revigorarea culturii și 
uniformizarea acesteia în stadiul 
vegetativ de 2-3 frunze.

Naturamin WSP stimulează plantele în 
timpul fazei de creștere a activității în 
special în condiții de stres, cum ar fi:  
asfixiere rădăcină, secetă, grindină, 
îngheț, fitotoxicitate cauzată de 
pesticide, etc.  
Naturamin WSP se poate aplica atât 
singular, cât și împreună cu alte 
tratamente precum erbicide, 
insecticide sau fungicide - sporind 
efectul acestora.  

Sprayfix este un bioadjuvant ce 
îmbunătățește calitatea și eficiența 
tratamentelor foliare. Împiedică 
producerea fenomenelor de retractare 
și explodare a picăturilor, permițând 
aderarea picăturilor, chiar și a celor de 
mari dimensiuni, la suprafața de 

contact, indiferent de mărimea 
acesteia.  Sprayfix se recomandă a se 
aplica mereu împreună cu produsele 
fitosanitare pentru a spori efectul 
acestora - sunt mai bine asimilate de 
plantă.

Pleniflor este un extract solubil de alge 
marine de Bor și Molibden, ceea ce 
oferă o stimulare puternică a 
proceselor implicate în inducerea 
înfloririi și legării, pentru o obține o 
producție mai bogată. Formula sa 
permite asimilarea excelentă a 
produsului de către plantă, atât prin 
funze, cât și prin rădăcină.

Tratament Sămânță

Reprezentant Daymsa în România și Republica Moldova

Joaquin Gonzalez

Tel. +40745 643 165

info@naturgrup.ro

Facebook: NATUR GRUP INTEGRAL SRL


