
AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ CU PRECIZIE

CÂT PRODUS TREBUIE UTILIZAT?
Acţiunea PREV-AM se bazează mai degrabă pe concentraţie 
decât pe doza pe hectar. Concentraţia de dozare conform 
etichetei variază de la 0,4% la 0,8% (400-800ml/ 100l de 
apă). Dozele mai mici au eficacitate bună la o presiune de 
infecţie scazută şi pe insecte cu corp moale, acarieni şi 
ciuperci. La infecţii cu presiune mai mare sau în condiţii de 
acces mai greu la insecte este necesară o dozare mai mare 
a produsului pentru a avea cea mai bună performanţă.

În cazul unui volum scăzut de apă sau în cazul unei presiuni 
crescute de infecţie, concentraţia PREV-AM poate fi uşor 
crescută pentru a obţine cele mai bune performanţe. În 
orice caz o concentraţie între 400ml/hl şi 800 ml/hl ar 
trebui sa fie suficientă.

Consultaţi întotdeauna eticheta comercială pentru 
instrucţiunile specifice pentru utilizarea PREV-AM. Nu 
ezitaţi să contactaţi reprezentantul Naturevo din zona dvs. 
pentru mai multe informaţii.

CÂND TREBUIE APLICAT PRODUSUL?
Cel mai bun timp pentru aplicarea celor mai multe produse 
chimice de protecţie a plantelor este dimineaţa devreme 
sau seara târziu. Totuşi, dacă nu sunt condiţii climatice 
extreme sau în timpul unei peroade foarte sensibile a 
culturilor aplicarea PREV-AM pot fi făcută oricând.

CU CE SE POATE AMESTECA PRODUSUL?
Experinţa arată că PREV-AM este compatibil cu majoritatea 
produselor de protecţie şi îngrăşăminte foliare. O atenţie 
specială se va acorda atunci când se amestecă PREV-AM
într-un rezervor împreună cu produse conţinând sulf sau 
cupru. Vă recomandăm să utilizaţi o doză redusă de cupru 
sau sulf.

Amestecurile de PREV-AM cu produse chimice trebuie 
utilizate cu prudenţă atunci când fructele sunt prezente pe 
plante.

Se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate 
înainte de amestecarea PREV-AM cu alte produse. 

În cazul amestecării rezervorului cu alte pesticide care 
au aceeaşi ţintă, vă recomandăm să utilizaţi doza minimă 
recomandată pentru ambele produse prezentate pe 
respectivele etichete. 

Nu amestecaţi PREV-AM cu advujanţi sau uleiuri.

MUSCULIŢA ALBĂ LA TOMATE.

INTREBĂRI+
RĂSPUNSURI

Având în vedere diferitele situații climatice, ORO AGRI  vă sugerează să testaţi întotdeauna produsul la scară mică 
pentru a vă asigura că rezultatele pe care le obţineţi sunt similare cu studiile prezentate în această broșură.
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