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ATENȚIE BEEPLUS®

Componente care impun clasificare:
Citral; 2-metoxi-4-(propenil)fenol
Conține: 1,2-benziso�azolin-3-one.

Atractant pentru albine, îmbunătățește 
polenizarea culturilor.

Des�nat pentru tratamente la legume, pomi, 
fructe de pădure și rapiță.

Des�nat pentru tratamente la legume, pomi, fructe de pădure
și rapiță. BeePlus* este un atractant pentru albine.

Se pulverizează pe culturi în �mpul înfloririi. Florile tratate devin mai atrăgătoare 
pentru albine, fiind as�el vizitate mai des de aceste insecte. 

Aceasta duce la o mai bună polenizare și as�el la o creștere substanțială a 
randamentului și calității producției.

Tehnologie avansată de preparare
-SLOW RELEASE TECHNOLOGYTM
Eliberare lentă a atractanților
-albinele sunt atrase pentru o durată mai lungă de �mp.

Numărul lotului și data producției: 

Numărul lotului și data producției: 
așa cum este marcat pe ambalaj
Valabilitate: 3 ani de la data fabricării.

Pentru mai multe informații desigilați 
e�cheta. 

Atenţie

Poate cauza o reacție alergică cutanată. 
A se evita inspirarea:
ceții/vaporilor/aerosolilor. 

Ingredient ac�v:

50 g/l ( 4,86 m/m% ± 0,49 m/m% ) citral   
25 g/l ( 2,43 m/m% ± 0,36 m/m% ) eugenol

 
 

Deschide aici! 

AWERS
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Producător:

ICB Pharma Sp.J.
6a Moździerzowców Street 
43-602 Jaworzno, POLONIA            
+48 32 74 54 700
www.icbpharma.com 

Distribuitor:
Malagrow Kereskedelmi K� Abony  
Sucursala Oradea
CIF: 41436164 Jud.Bihor, Mun. Oradea
Str. Episcop Roman Ciorogariu, 
Nr. 9 Cam. 5C   410009REV -5506-202102-1-0-2 

UFI: DY00-H0A3-000D-3MHP

Momentul aplicării
• BeePlus* trebuie administrat, la începutul perioadei de înflorire, sau cel mai târziu înainte de înflorirea completă a culturii.

• Tratamentul se repetă doar pe culturile cu o perioadă lungă de înflorire (la 10-12 zile de la prima administrare) sau în caz de precipitații 
abundente imediat după oprirea ploi prin pulverizare

• Se va administra dimineața, pe vreme bună, fără ploaie sau vânt puternic.

Legume, pomi și fructe de pădure
Doza recomandată: 2 l/ha, 500 - 750 litri de apă pe ha. Preparatul se pulverizează pe întreaga suprafață cul�vată.

Rapiță
La rapiță, alegeți unul din următoarele două metode de administrare:

1. Administrare prin pulverizare pe întreaga cultură. Doza recomandată: 0,75-1 l/ha folosind aproxima�v 300 l    de apă pe ha. 

2. Aplicare perimetrală, pe o centură de câțiva metri lățime, și aplicare în interiorul câmpului, la fiecare al patrulea / al cincilea rând 

(este suficientă aplicarea preparatului BeePlus* pe aprox. 25 - 30% din câmp) a unei soluții de BeePlus diluat în apă în concentrație de 1% 

(1 l de BeePlus în 100 l de apă)

Această aplicare implică un consum de circa 0,75 - 1,0 l de preparat pe ha.

A se purta mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/față. DACĂ AJUNGE PE PIELE: 

Clă�ți temeinic cu multă apă.

Dacă apare o iritare sau o erupție cutanată: Adresați-vă medicului specialist.

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reu�lizare.

Conține: compuși naturali de terpenoid, polizaharide, adi�vi de origine naturală.

BeePlus® este o marcă înregistrată 
a ICB Pharma.
Pentru mai multe informații 
despre BeePlus®: 
e-mail: crop@icbpharma.com

ID 5506 MALAGROW - BEEPLUS  1 L - RO 270x152mm Rev-5506-202101-1-0-2

5506-202101-1-0-2




