
АМАЛГЕРОЛ
Течен продукт за ускоряване растежа на 
растенията и подобрител на почвата.
АМАЛГЕРОЛ е богат на въглеводороди и 
естествени растителни хормони на растежа. 
Съдържа екстракт от морски водорасли, 
дестилирано парафиново масло, растителни 
масла, дестилирани билкови екстракти. 
Приложен почвено или върху растението, 
АМАЛГЕРОЛ увеличава микробиалната 
активност в почвата и микoризата (симбиозата 
между корените на растението и почвените 
гъби), а също така ускорява растителния 
метаболизъм. Това стимулира нарастването 
на корените, поемането на вода и хранителни 
вещества от културата, и увеличава потенциала 
за добив и качество на реколтата.
Употребата на АМАЛГЕРОЛ намалява броя на 
пръсканията с пестициди и торенето. Растенията 
се отличават с по-интензивен зелен цвят на 
листата, реколтата е с по-добри параметри 
по отношение на качеството и количеството. 
АМАЛГЕРОЛ подобрява структурата на почвата 
и улеснява оранта. АМАЛГЕРОЛ може да се 
прилага в индустриалното и в екологичното 
земеделие. АМАЛГЕРОЛ  е 100% разградим в 
околната среда.

ФОРМУЛАЦИЯ

Течен емулсионен концентрат. Разтваря се 
отлично във вода. В резервоарна смес с 
пестициди, АМАЛГЕРОЛ има добавъчен ефект 
(действа като прилепител) и оптимизира 
действието на тези продукти. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Освен ако не е посочено друго, количеството на 
работния разтвор е 25-30 л/дка.
ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ: 200 мл/дка през есента 

във фаза начало на братене; 300-500 мл/
дка през пролетта във фаза начало на 
вретенене и/или начало на изкласяване до 
наливане на зърното.
За стърнища  комбинация от АМАЛГЕРОЛ 
(300 мл/дка) + ГЛИФОС 36 СЛ (500 мл/дка) 
за ускоряване разграждането на сламата и 
растителните остатъци в почвата.

ЦАРЕВИЦА: 300-500 мл/дка в стадий 4-6 лист; 
възможно е повторение преди начало на 
удължаване на стъблото. 300-500 мл/дка 
при третиране на растителните остатъци 
след прибиране на царевицата.

СЛЪНЧОГЛЕД: 300-500 мл/дка в комбинация с 
хербицид във фаза 2-6 двойка листа.

ЛОЗЯ: 300 мл/дка за едно приложение; 4-5 
приложения във времето между появата на 
съцветия и прошарване на зърната.
За млади лозя:  корените се потапят в 5% 
разтвор няколко минути преди засаждане, 
за да се осигури добро развитие на 
кореновата система. 

МАСЛОДАЙНА РАПИЦА: 200-300 мл/дка през 
есента в стадий 4-6 лист. 300-500 мл/
дка двукратно през пролетта по време на 
третиране с инсектицид или фунгицид.

КАРТОФИ: 500 мл/дка приложени между етапа 
на нарастване на ластуните и образуване 
на клубени с големината на грахово зърно. 
Трикратно повторение в същата доза през 
интервал от 10-14 дни. Да се използва 
работен разтвор 30-100 л/дка.

ЗЕЛЕНЧУЦИ: 300 мл/дка за едно приложение; 
първо прилагане - 14 дни след засаждане; 
3-5 повторения в 10-дневни интервали. 

БОБОВИ КУЛТУРИ: 500 мл/дка преди началото 
на цъфтеж

ОВОЩНИ ДЪРВЕТА: Нисък разход на работен 
разтвор: 300 - 500 мл/дка в работен 
разтвор от 35-50 л/дка.

Висок разход на работен разтвор: 500 мл/100 
л вода.

Пръска се на 10-дневни интервали от фаза 
розова пъпка до края на растежа на 
леторастите, особено преди периода на 
опадване на венчелистчетата. Важно е да 
се осигури добро опръскване на всички 
части на дървото, особено в точките на 
растеж.

ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ: 20-60 мл / 10 л 
вода в работен разтвор от 70-225 л/дка. 
Приложение преди цъфтеж в повторения 
през 10-14-дни. Ако плодовете подлежат на 
по-нататъшна преработка, консултирайте 
се с преработвателя преди пръскането.

СПОРТНИ ТЕРЕНИ (ГОЛФ ИГРИЩА, 
ФУТБОЛНИ ТЕРЕНИ, ПАРКОВО 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ 
И ДР.): 300-500 мл/дка след косене с 
последваща поливка.

ГРАДИНАРСТВО И ОРАНЖЕРИИ: Подхранване 
с 0.02% - 0.05% (20-50 мл/100 л вода) в 10-
14 дневни интервали. Листно приложение 
с 0.3 % - 0.5 % (30-50 мл/10 л вода) в 
10-14 дневни интервали. При краставици: 
третиране 2 седмици след засаждане, за да 
се предотврати пожълтяване на растенията.

РАЗСАДНИЦИ: Преди засаждане корените на 
дръвчето се потапят в 5% разтвор, за да 
се осигури добро развитие на кореновата 
система.

РАЗГРАЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ: 
300 - 500 мл + 2 кг/дка карбамид преди 
обработка / култивиране. Приложен 
върху остатъци от предишна култура, 
напр. слама, листа и пр., АМАЛГЕРОЛ 
подпомага разграждането на тази материя. 
Растителните остатъци често са носители 
на патогени. По-бързото им разграждане 
намалява риска от заразяване на 
следващата култура.

Възстановяване на културите след слана, 
градушка, хербицидни повреди и др.: 
300 - 500 мл/дка в работен разтвор от 20-
25 л/дка.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА

Преди употреба разклатете добре 
контейнера с продукта!
Налейте половината от водата в резервоара, 
след което добавете необходимото количество 
АМАЛГЕРОЛ при постоянно включена бъркалка. 
Накрая добавете останалото количество вода 
до необходимото ниво. По време на работа 
разбъркването на разтвора не бива да спира. 
Продуктът съдържа масла и не трябва да 
се използва за третиране на растения при 
температури над 25°C.
Съвместимост: АМАЛГЕРОЛ е съвместим с 
голяма част от продуктите, които се прилагат 
чрез пръскане. Преди смесване да се прочете 
внимателно етикета на другия продукт. Не е 
съвместим с течни торове с високо съдържание 
на азот, контактни хербициди и контактни 
фунгициди.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се пази от замръзване. Да се съхранява 
при температури от +5°С до +25°С. Да не се 
съхранява на пряка слънчева светлина.

ФРАЗИ НА БЕЗОПАСНОСТ

S2 Да се пази далече от достъп на деца. S23 Да 
не се вдишва аерозолът. S24/25 Да се избягва 
контакт с кожата и очите. S26 При контакт 
с очите те веднага да се изплакнат обилно с 
вода и да се потърси медицинска помощ. S36-
39 Да се носи подходящо защитно облекло. 
Да се носят подходящи ръкавици. В случай на 
недостатъчна вентилация на въздуха, да се 
ползва подходящ дихателен апарат. Да се носи 
защита за очите и лицето. S62 При поглъщане 
да не се предизвиква повръщане: незабавно да 
се потърси медицинска помощ и да се покаже 
тази опаковка или етикетът.

ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

При контакт с очите промивайте с чиста вода 
поне 15 минути. Потърсете лекарска помощ, 
ако дразненето или зачервяването не отшуми. 
При контакт с кожата почистете със сапун и 
вода. При поглъщане да не се предизвиква 
повръщане, продуктът може да попадне в 
белите дробове. Изплакнете устата и пийте 
много вода. Консултирайте се с лекар, като 
покажете листа за безопасност на продукта. 
При вдишване прекратете експозицията и 
осигурете максимална вентилация.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ

Продуктът да се съхранява плътно затворен 
в оригинална опаковка, на безопасно място. 
След употреба опаковката да се изплакне 
добре, промивните води да се излеят в 
резервоара на пръскачката, а празната 
опаковка да се предаде за унищожаване на 
определените за целта пунктове. Празната 
опаковка да не се използва повторно за 
никакви цели. Препоръчително средство за 
почистване: вода; ако е необходимо, добавете 
почистващ препарат.

Разрешен за употреба в Р България 
със заповед № РД 12-20/01.02.2008 на 
Министъра на земеделието и продоволствието 
и Удостоверение за разрешаване предлагането 
на пазара и употребата на продукта  
№ 0018 /2008.
„Хеминова България и Румъния“ ЕООД не 
упражнява контрол върху транспортирането, 
съхранението и употребата на продукта 
след неговата продажба. Фирмата не носи 
отговорност за несъответствие в качеството 
или ефекта при приложение в резултат на 
неспазване на посочените в етикета условия 
за транспортиране, съхранение и употреба.
№ на партидата: отбелязан на опаковката
Дата на производство: отбелязана на 
опаковката
Срок на годност: 18 месеца при спазване 
условията на съхранение.

Производител: ХЕХЕНБИХЛЕР ГмбХ, АВСТРИЯ
Вносител: „Хеминова България и Румъния” 
ЕООД
бул. „България” №102, ет. 5, офис 59
София 1680, България
тел: (02) 818 56 56; факс: (02) 854 88 44
cheminova.bg@cheminova.com

Proprietati: stimuleaza cresterea plantelor; 
optimizeaza calitatea si randamentul culturilor 
agricole si horticole; accelereaza descompunerea 
resturilor vegetale; imbunatateste structura si 
calitatea solului.
AMALGEROL® este 100% biodegradabil.

UTILIZARE

Amestecati / agitati produsul inainte de folosire. 
Turnati jumatate din cantitatea necesara de apa 
in rezervorul de pulverizare, adaugati cantitatea 
necesara de AMALGEROL® agitand, iar pe urma 
turnati restul din cantitatea de apa. Mentineti 
operatia de amestecare pe tot parcursul opera-
tiunii de pulverizare. Curatati toate dispozitivele 
de pulverizare dupa utilizare. Nu aplicati AMAL-
GEROL® in orele cu soare putermic sau cand tem-
peratura scade sub 25°C. Nu pulverizati imediat 
dupa ploaie sau cand apare pericol de inghet.

COMPATIBILITATE

AMALGEROL® este compatibil cu majoritatea 
produselor aplicate prin pulverizare. Cititi cu 
atentie eticheta produsului partener inainte de 
amestecare. AMALGEROL® nu este compatibil cu 
fertilizanti lichizi cu continut ridicat de N, er-
bicide de contact si fungicide de contact acide. 
Efectuati intotdeauna un test de compatibili-
tate inainte de pulverizare.

DOZE

Se folosesc 250 – 300 l/ha apa, exceptand cazul 
in care este specificat altfel.
CEREALE (MIN. 2 APLICARI): 2,5 – 3 l/ha 

toamna in faza de 8-10 frunze. 3 – 5 l/
ha primavara, sfarsitul infratirii pana la 
formarea spicului. Descompunerea paielor: 
pulverizare cu 3 l/ha + 10 kg Uree pe stratul 
de paie, urmata de aratura sau lucrare cu 
cultivatorul.

RAPITA (MIN. 2 APLICARI): 2,5 – 3,0 l/ha 
toamna in faza de 5 frunze. 3 – 5 l/ha 1 – 2 
aplicari primavara impreuna cu tratamentele 
cu insecticide si fungicide.

PORUMB: 3 – 5 l/ha in faza de 4-8 frunze,cu 
eventuala repetare inainte de alungirea 
tulpinii. Descomunerea resturilor vegetale: 
pulverizare cu 5 l/ha + 10 kg – 20 kg 
Uree, urmata de aratura sau lucrare cu 
cultivatorul.

SFECLA DE ZAHAR (MIN. 2 APLICARI): 3 – 5 l/
ha in faza de 8 –10 frunze. 3 – 5 l/ha, 1 – 2 
aplicari odata cu tratamentele cu fungicide

FLOAREA SOARELUI: 5 litri/ha inainte de in-
samantare si o repetare inainte de alungirea 
tulpinii.

CARTOFI: 3 – 5 l/ha aplicati in perioada 
dintre ingrosarea stolonilor si dezvoltarea 
tuberculilor. Se repeta tatamentul de 3 ori la 
interval de 10-14 zile. Se folosesc 300 – 1000 
l/ha apa.

MAZARE, FASOLE SI SOIA: 3 – 5 l/ha inainte 
de inflorire ( min. 2 aplicari impreuna cu 
insecticidele).

 25 l/л (24,25 kg/кг) 
BG-RO | AMALGEROL |  195x297mm |  2014-10-07

VITA DE VIE: 3 l/ha/tratament, 4 – 5 aplicari in 
prioada dintre inceputul infloririi si formarea 
boabelor. Se folosesc 300 – 1000 l/ha apa.

POMI FRUCTIFERI: 3 – 5 l/ha/tratament, 4 – 5 
aplicari incepand cu faza de buton floral 
pana la inceputul colorarii fructelor. Se 
folosesc 300 – 1000 l/ha apa.

FRUCTE DE PADURE: 3 l/ha/tratament, 3 – 4 
aplicari de la inceputul lunii Martie pana la 
colorarea fructelor, apoi 1 – 2 aplicari toam-
na. Se folosesc 300 – 1000 l/ha apa.

LEGUME: 3 l/ha/tratament, prima aplicare la 
14 zile dupa plantare/rasarire, cu repetarea 
tratamentului de 3-5 ori la intervale de 10 
zile. Ultimul tratament cu 3 zile inainte de 
recoltare. Se folosesc 300 – 1000 l/ha apa.

GAZON: Pulverizati 1 – 2 l + min. 100 l apa / 
1000 m², este recomandata irigarea dupa 
apliacare pentru a asigura patrunderea 
produsului in zona radiculara. Dupa 2 – 3 zile 
de la taiere, se repeta tratamentul la fiecare 
4-6 sapamani.

SERE HORTICOLE: Nutri-irigare cu 0,02 % – 
0,05 % (200 ml – 500 ml/ 1000 l apa), la 
interval de 10 – 14 zile. Tratament foliar cu 
0,3 % – 0,5 % (300 – 500 ml /100 l apa) la 
interval de 10 – 14 zile.

SFATURI DE PERICULOZITATE

Acest produs nu este catalogat drept produs 
periculos. Se recomanda totusi manipularea cu 
atentie a produsului si purtand echipament de 
protectie. Utilizat corespunzator, produsul nu 
este periculos pentru apa (expertiza a Universi-
tatii din Innsbruck 2000).
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
S23 A nu inspira gazul/ fumul/ vaporii/ aero-
solii. 
S24/25 A se evita contactul cu pielea şi ochii. 
S26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi ime-
diat cu multă apă şi cereţi ajutorul medicului, 
dacă iritaţia sau roşeaţa persistă.
S36-39 Purtaţi echipament de protecţie 
corespunzător. Purtaţi mănuşi de protecţie 
corespunzătoare. În cazul unei ventilaţii in-
suficiente utilizaţi echipament de protecţie 
corespunzător pentru protecţia respiraţiei. 
Purtaţi echipament de protecţie corespunzător 
pentru ochi/ faţă. 
S62 În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; 
beţi apă, se consultă imediat medicul şi i se 
arată această fişă.

REGULI DE SIGURANTA

a. Protectia utilizatorului: Spalati mainile dupa 
utilizarea produsului, inainte de a manca.
b. Protectia mediului: A nu se contamina apele 
de suprafata cu produsul lichid sau cu ambalajele 
folosite.
c. Stocare si depozitare: A se pastra in amba-
lajul original inchis ermetic, in locuri sigure. 
Protejati de razele directe de soare, depozitati 
la temperaturi intre + 5 - + 25 ° C. Spalati cu 
grija ambalajele,spalati rezervorul de pulveri-
zare dupa golire si aruncati ambalajele in locuri 
special amenajate. Nu folositi ambalajele goale 
in alte scopuri.
d. Transport: Acest produs nu este catalogat ca 
fiind un produs periculos pentru transport.

INGREDIENTE

Uleiuri esentiale, uleiuri si extracte din plante, 
extracte din alge, uleiuri minerale distilate.

Cheminova Bulgaria and Romnia EOOD nu exer-
cita control asupra transportului, depozitarii si 
utilizarii produselor dupa vânzarea acestora. Fir-
ma nu-si asuma responsabilitatea în ce priveste 
neconformitatea calitatii sau a efectului aplicarii 
produselor rezultata din nerespectarea conditii-
lor de transport, depozitare si utilizare, indicate 
pe eticheta.

CHEMINOVA BULGARIA and ROMANIA EOOD
7-9 Regina Elisabeta Blvd., etj. 2, Sector 3
030016 - Bucuresti, Romania
Tel.: (+40 21) 311 20 92
Fax: (+40 21) 315 34 35
Mobile: (+40) 733 078 038
office.romania@cheminova.com

Producator: HECHENBICHLER GmbH, AUSTRIA

Nr. Lot: vezi marcarea
Data fabricatiei: vezi marcarea
Termen de valabilitate: 18 luni respectând condi-
tiile de depozitare


