
 

Descrierea produsului       

Ce este AgroArgentumForte ? 

AgroArgentumForte este o noutate în domeniul nutriției plantelor. S-a dezvoltat în departamentul de cercetare și 

dezvoltare al B+H Solutions GmbH și se concentrează pe dezvoltarea și producerea de noi produse  pentru 

cultivatorii de fructe și legume. 

AgroArgentum Forte este un fertilizator-EC, care este eficient prin trei proprietăți: 

1.    Prin compoziția fertilizatorilor primari clasici; 

2.    Prin optimizarea luminii plantelor (datorită componentelor de argint); 

3.    Efectul sistemic este foarte important. Bilele din argint au un efect de eliminare a substanțelor nehrănitoa

re, ceea ce 

face ca planta să înceapă să producă fitoalexine 

Ce sunt fitoalexinele? 

Fitoalexinele sunt compuși chimici, care sunt produși de orice plantă atunci când este atacată de agenți patogeni. 

Pentru a demara această producere este nevoie de stimulatori. 

AgroArgentum Forte este un asemenea stimulator. Stimulatorii sunt împărțiți de către experți în stimulatori 

abiotici și stimulatori biotici. AgroArgentumForte este un stimulator abiotic. Mai simplu spus: Toleranța 

(sistemul imunitar) plantei este îmbunătățită în mod semnificativ. 

Îmbunătățirea fotosintezei 

AgroArgentumForte conține particule elementare de argint (foarte mici = 0,01 micrometri și invizibile cu ochiul 

liber). Aceste particu- le de argint interacționează cu moleculele de clorofilă. Astfel, efectul de fotosinteză este 

sporit. Acest lucru determină o creștere în asimilarea de carbohidrați (masă uscată de zahăr), ceea ce face planta 

mai mare și mai sănătoasă. 

Astfel, eficiența productivității crește și prin aceasta, se mărește și biomasa. 

În cele din urmă toate aceste efecte fac ca fructul să atingă mărimea maximă posibilă. Mai simplu spus: fructele și 

legumele tratate cu 

AgroArgentumForte vor crește în dimensiuni. 

Avantajele aduse de AgroArgentumForte 

     creștere mai rapidă- recoltă timpurie      fructe și legume mai mari 



     calitate după recoltare mai bună 

     economii semnificative      protecția mediului 

  

Dozaj și mod de aplicare 

Doza de aplicare este, de obicei, de 100 ml pe hectar. 

Se poate aplica prin sistemul de irigare,  prin picurare sau foliar 

La metoda foliară se folosesc la circa 500 litri de apă 100 ml AgroArgentumForte iar la peste 1000 litri de apă 20

0 ml. 

Frecvență: la fiecare 10 - 14 zile 

  

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați instrucțiunile de folosință și fișa cu datele tehnice ale 

produsului. 


