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Corector al de�cienței de Bor și Molibden ce induce în�orirea și 
îmbunătățește legarea și mărirea fructelor

CUAJABAX

APLICAŢII

Sporește producția de polen

Corector al de�cienței de Bor și Molibden 
disponibil imediat in plantă

Ajută la inducerea în�oririi 

Îmbunătățește legarea și mărirea fructelor

DESCRIERE
CUAJABAX este un corector al de�cienței de Bor și 
Molibden cu aminoacizi liberi, disponibil imediat în 
plantă. Utilizarea sa sporește producția de polen ,
inducerea în�oririi, legarea și mărirea fructelor la 
castraveți, tomate, ardei, vinete, pepeni, dovlecei, 
pomi fructiferi, viță de vie, etc.

COMPOZIŢIE
Aminoacizi liberi 5%

3%

1,5%

1,5%

2%

7%

Azot total

Azot organic

Azot amoniacal

Bor (B) solubil în apă

Molibden (Mo) solubil în apă

Producator:

Ctra. Moncada-Naquera
46119 Valencia, Spania

Romania, Galați, Tel: 0760272251
Web: elliser.ro

Importator:

DOZE ȘI MOD DE APLICARE
CULTURA FOLIAR RADICULAR

Legume

Căpșuni

Viță de vie

Pomi fructiferi

Pepiniere

Flori

Cereale

Cartof

1,5 - 2 L / Ha

1,5 - 2 L / Ha

3 - 5 L / Ha

3 - 5 L / Ha

3 - 5 L / Ha

3 - 5 L / Ha

3 - 5 L / Ha

3 - 5 L / Ha

3 - 5 L / Ha

3 - 5 L / Ha

15 - 30 ml / 10 L apă

15 - 30 ml / 10 L apă

15 - 30 ml / 10 L apă

15 - 30 ml / 10 L apă

15 - 30 ml / 10 L apă

15 - 30 ml / 10 L apă

Este miscibil cu majoritatea ingrasamintelor si  pesticidelor. Nu se amestecă  cu 
produse pe bază de cupru, sulf, acetați, acizi și baze tari. Pentru orice amestec 
vă recomandăm să efectuați un test înainte sau consultați un specialist.
Producătorul nu este responsabil de rezultatele utilizării incorecte a produsului.
Recomandările sunt bazate pe testele făcute de producător. Pentru alte doze și 
amestecuri vă rugăm să contactați departamentul tehnic al distribuitorului.
Atentie! S2: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S13: A se păstra departe de alimente,
băuturi și hrană sau hrană pentru animale. S45: În caz de accident sau dacă vă 
simțiți rău, a se consulta imediat medicul. Valabilitate : 3 ani de la data fabricatiei


