
ASIGURĂ ENERGIE PLANTELOR

StimTOP este un biostimulator de ultimă generație, special creat 
pentru a echilibra planta și pentru a spori creșterea rădăcinilor și a 
frunzelor. Pe baza unor cercetări recente din fiziologia plantelor, 
conceptul unic al StimTOP este de a combina trei tehnologii pentru 
a crește productivitatea culturilor: cocktail de macro și micro nutrienți 

care reproduc compoziția naturală de plante sănătoase, 7 amino-acizi 
L-AMINO puri și liberi (L aminoacizii sunt singurii care pot fi absorbiți 
din plante) și extract de alge marine din Ascophyllum nodosum 
(recunoscut pentru efectul său stimulant). Obiectiv:  PRODUCTIVITATE 
ȘI CALITATE pentru culturile agricole!

Cultura Doza
l/ha

cantitate
apă L/ha

Faza de aplicare

Cereale 3

100-400

De la faza de sfârșit înfrățire la al doilea internod (BBCH 20-32). De la frunza stindard la înflorire (BBCH 46-51).

Orez 3 3 aplicări din 15-45-55 zile de la însămânțare / plantare. Volumul necesar de apă 200 L apă / ha.

Mazăre 3 1–3 aplicări: 5-10 cm (BBCH 11–19) - înflorire timpurie (BBCH 50) - dezvoltare de păstăi (BBCH 70).

Cartofi 5 3 până la 4 aplicări: de la începutul formării tuberculilor (BBCH 40), apoi la intervale de 14 zile.

Porumb 5 1-2 aplicări  în fază 4-6 frunze (BBCH 14-16) și 10-15 zile mai târziu, dacă este cazul.

Semințe oleaginoase 3 1-2 aplicații - în cazul stresului frunzelor în fază de 6-8 (BBCH 16-18) și apoi îm stadiul frunzelor bine dezvoltate (BBCH 30-39).

Sfeclă de zahăr 3 1-2 aplicări: - în cazul stresului frunzelor în fază de 6-8 (BBCH 16-18) și apoi în stadiul frunzelor bine dezvoltate (BBCH 30-39).

Legume, roșii,
Castraveți, ardei. 5 2 aplicări, la fiecare 10-15 zile de la faza de creștere a fructului  (BBCH 70).

Viță de vie 5 2-3 aplicări: prima aplicare: înainte de înflorire (BBCH 50), a doua aplicare: înflorire timpurie, (BBCH 60), a treia aplicare: la 
închiderea ciorchinelui (BBCH 77) poate fi repetată la intervale de 10-14 zile.

Pomii fructiferi 5 4 aplicări după încheierea înfloririi (BBCH 67-69), apoi la intervale de 14 zile.

Fructe citrice 5 1 aplicare înainte de înflorire și 4 aplicări după înflorire, (BBCH 67-69), apoi la fiecare 14 zile.

Flori, trandafiri 5 1 aplicare înainte de înflorire, 3 aplicări după înflorire, după aceea la fiecare 14 zile.

Zmeură, mure și altele 5 1-2 aplicări, din momentul în care frunza este bine dezvoltată (BBCH 15).

StimTOP

AMINO ACIZI 
LIBERI
de origine sintetică

EXTRACT
natural de alge 
marine SUBSTANȚE 

NUTRITIVE DIN 
ALGE MARINE

NUTRIȚIE 
CELULARĂ
ACTIVĂ

Compoziţie: 90 g/l N, 55 g/l P2O5, 54 g/l K2O, 500 mg/l B, 140 mg/l Cu, 300 mg/l Fe, 500 mg/l Mn, 50 mg/l Mo, 270 mg/l Zn, aminoacizi 
liberi, extract de alge marine

A
D

TEQ
G

U
A

R
D

TEQ
 

 
FER

TEQ
SO

ILTEQ

www.soufflet-agro.ro


