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Majoritatea culturilor noastre sunt ento-
mofile, adică polenizate prin intermediul 
insectelor. Plantele au nevoie de insectele 
care transportă polenul, așa-numite insec-
te polenizatoare pentru fertilizare și fructifi-
care. În cazul culturilor de floarea soarelui și 
rapiță un număr mare de vizite din partea 
albinelor produce un număr mai mare de 
semințe și reduce numărul de fructe ne-
viabile. Pe de altă parte, există și soiuri de 
plante autopolenizante care nu depind de 
polenizarea prin intermediul albinelor. Cu 
toate acestea dacă polenizarea prin albine 
are totuși loc fructele produse de aceste 
plante vor fi mai voluminoase, datorită 
creșterii producției de hormoni datorat nu-
mărului mai mare de semințe. 

Albinele domestice reprezintă o mare par-
te a insectelor polenizatoare: în afară de 
polenizare ele produc miere și o serie de 
alte produse sănătoase și utile pentru om. 
Pentru albine este important ca plantele 

cu polen să fie disponibile și accesibile în 
cantitate adecvată, să fie reperabile în peri-
oada de înflorire. 

Compoziția atrage albinele polenizatoare, 
către florile plantelor cultivate de noi în 
locul plantelor sălbatice, astfel vom veni 
în ajutorul albinelor și al culturilor noastre. 
Formula de cedare lentă a substanței acti-
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ve din atractantul de polenizatori Bee-
Plus răspândește constant, timp de mai 
multe zile substanțe aromate, naturale 
atrăgătoare pentru albine, bondari, sirfide 
și alte insecte polenizatoare atrăgându-le 
eficient spre terenurile cultivate. Poleni-
zatorii se vor întoarce în mod repetat, 
pe o perioadă de mai multe zile și vor 
poleniza mai intens culturile tratate cu 

BeePlus, ameliorându-le fertilitatea și va 
rezulta îmbunătățirea recoltei. 
Conform unor măsurători efectuate în 
2020, frecvența vizitelor efectuate de 
polenizatori la culturile de rapiță și floarea 
soarelui a fost de 5-6 ori mai mare în peri-
oada de polenizare, iar rata de creștere a 
cantității recoltate a fost de 17%, respec-
tiv de 12%.

Utilizarea produsului:
La culturile de rapiță de toamnă, 
muștar și ridiche de ulei se va aplica 
în prima etapă a inflorescenței. La 
aplicarea cu utilaj la sol se recomandă 
pulverizarea a 1 l BeePlus dizolvat 
în 300 l de apă /ha. La fructe (vișine, 
cireșe, caise, piersici, prune, migdale, 
zmeură, mure, agriș, coacăze, josta, 
căpșuni, soc negru, mere, pere, gutui, 
moșmon-mespilus germanica) se 
aplică în prima parte a perioadei de 
inflorescență. La aplicarea cu utilaj la 
sol se recomandă pulverizarea a 2 l 
BeePlus dizolvat în 300 l de apă /ha.

Mod de ambalare: 1 litru
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Orice informație scrisă sau verbală, orice ilustrație sau sfaturi tehnologice comunicate de societatea Malagrow Kft. se bazează pe rezultatele 
experimentelor efectuate și pe practica de cultivare. Fotografiile, experimentele, diagramele au fost realizate în urma unor examinări compa-rative, 
acestea nu reprezintă rezultate oficiale (cu excepția celor care sunt astfel indicate), nu se pot garanta rezultate identice, în condiții de cultivare 
similare. Cumpărătorul și utilizatorul trebuie să decidă dacă informațiile, datele publicate, se pot aplica în condițiile locale. 

Această broșură ați primit-o, pentru că v-ați înscris pe Fișa de date a Partenerilor, iar prin aceasta ați consimțit ca Malagrow Kft. să vă 
comunice mesaje marketing. În cazul în care nu mai doriți să primiți astfel de mesaje de la noi, aveți posibilitatea să solicitați ștergerea datelor 
Dumnea-voastră, oricând, în mod gratuit și fără motivare, la adresa poștală: 5000 Szolnok, Újszászi út 38, respectiv la adresa de e-mail 
iroda@malagrow. hu. Informații complementare, referitoare la prelucrarea datelor personale, informații detaliate despre drepturile 
Dumneavoastră, puteți găsi pe pagina www.malagrow.ro, în informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Comenzi: 0359-170.170 - comenzi@capsuni.eu 
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