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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 

NanoTac EC este un insecticid nou care acționează exclusiv prin contact fizic. 
Concentratul emulsionabil oferă o soluție alternativă și ecologică în lupta împotriva 
dăunătorilor cum sunt afidele, tizanopterele, puricele melifer al părului și Tuta absoluta. 
Soluția NanoTac EC dizolvată și pulverizată acoperă rapid dăunătorii, iar după evaporar-
ea apei din compoziție se usucă într-un timp foarte scurt formând o pânză, o structură de 
polimer 3D.

Pânza fixează și sufocă insectele limitându-le capacitatea de mișcare și hrănire, ceea ce 
conduce la decesul lor rapid. Utilizarea NanoTac EC permite obținerea unui produs fără 
reziduuri. Nu are timp de așteptare de sănătate alimentară, de aceea poate fi aplicat chiar 
și înainte de recoltare. Datorită acțiunii fizice nu se formează rezistență la produs. Testele 
arată că utilizarea NanoTac EC nu reprezintă nici un pericol pentru albine.

Utilizare:

Se aplică conform recomandării expertului sau după cum urmează:

•• Fructe (mere, drupă, fructe de pădure) soluție în concentrație de 0,1-0,15% în cantitate 
de 500-800 l/ha
• Legume: soluție în concentrație de 0,05-0,15 %, în cantitate de 300 l/ha (la ardei, roșii și 
cucurbitacee se recomandă doza minimă)
• Castraveți: soluție în concentrație de 0,1% în cantitate de 300 l/ha
• Roșii, ardei și vinete: soluție în concentrație de 0,05-0,07% în cantitate de 300 l/ha
•• Arbori și arbuști (rozacee) ornamentali: soluție în concentrație de 0,1-0,15% în cantitate 
de 500-800 l/ha
• Rozacee: soluție în concentrație de 0,1% în cantitate de 500-800 l/ha
• Alte plante ornamentale: soluție în concentrație de 0,05% (50 ml NanoTac EC la 100 l de 
apă), în cantitate de 500-1000 l aplicate la hectar

SeSe recomandă pulverizarea soluției la apariția dăunătorilor, la formarea primelor colonii. Se 
va urmări cu atenție acoperirea totală cu soluție (de ex. pe dosul frunzelor.) Pentru evitarea 
eventualelor arsuri (efect fitotoxic) se va aplica soluția în condiții care este asigurată uscar-
ea rapidă. Perioada de așteptare între două aplicări este de minim 7 zile.

ATENȚIE: Depășirea cantității recomandate poate provoca arsuri!

Prezentare: 250ml, 1 l
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