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Biostimulator foliar lichid pe bază de kelp din 
Ecklonia maxima

BASFOLIAR® 
KELP O

CARACTERISTICI

AVANTAJE

• Conține auxină pură care este cel mai important hormon vegetal responsabil pentru 
procesele de crestere;

• Contine citochinone, al doilea important hormon vegetal responsabil pentru divi-
ziunea celulară și diferențierea celulară;

• Obținut prin micronizare la rece (fără căldură, fără substanțe chimice, fără schimbarea 
pH-ului) pentru cea mai bună calitate;

• Destinat fertilizării tuturor culturilor de câmp, viticulturii, legumiculturii și pomiculturii.

• Îmbunătățește rasarirea plantelor, creșterea, dezvoltarea și sănătatea plantelor rezultând 
culturi mai sănătoase și mai rezistente;

• Imbunătățește parametrii de calitate: culoare, gust, conținut în zaharuri, fermitatea pulpei 
la legume și fructe etc.

• Basfoliar Kelp O acționează pentru revigorarea plantelor stresate din cauza factorilor abi-
otici si biotici;

• Absorbție și translocare extrem de rapidă în planta împreună cu produsele din combinații;
• Marește cantitatea și calitatea recoltelor;
• Optimizează balanța hormonală din plante;
• Culturile tratate sunt mai sănătoase și mai rezistente la factorii de mediu negativi.
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APLICARE ȘI DOZARE
Culturi de câmp:  1 - 3 l/ha în funcție de starea culturii;
Pomi fructiferi:  3 l/ha;
Arbuști fructiferi:  3 l/ha;
Viță de vie:   3 l/ha;
Legume:   3 l/ha;
Fertirigare   5 l/ha minim (soluţia sa nu depășească 1%)
Îmbăierea plăntuțelor Soluție de 1 - 2,5% concentrație.
înainte de plantare

Se pot face aplicari repetate in timpul vegetatiei plantelor cu o concentratie a solutiei de 
0,3-1% in functie de volumul de apa utilizat.
ATENTIE! pH -ul apei trebuie sa fie sub 7 (auxina este degradata la pH bazic).

COMPOZIȚIE
100 % extract de Ecklonia maxima
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