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Друштво за производство, 
трговија и услуги
ЕМ АГРИЦОМ ДООЕЛ 
Неготино

КРИСТАЛ
БИО СТИМУЛАТОР

СОСТАВ

Бакар  (Cu ) водорастворлив 10%

Цинк (Zn) водорастворлив        1.1%

ПРИДОБИВКИ

КУОРЕ 
КУОРЕ КРИСТАЛ е составен од стабилни молекулски комплекси  (Cu-Zn-Vanilia). Со 
својата единствена формула на органски комплекс на бакар и цинк во тетраглуконатна 
форма со Vanilia, делува контактно и истовремено овозможува системично примање 
преку листот и коренот и лесна транслокација на КУОРЕ КРИСТАЛ во целото растение.

КУОРЕ КРИСТАЛ има директно и индиректно дејство против габични и бактериални 
зарази. Додавањето на Cu и Zn на растенијата, се неопходни за биосинтеза на полифеноли 
и фитоалексини. Нивната синтеза ја помага природната заштита на растенијата против 
фитопатогени и го јакнат имунолошкиот систем на самото растение.

Куоре кристал делува на 
разградување на клеточната 
мембрана на патогената на 
Пламеницата (Plasmophora), 
како и на блокирање на 
генетскиот код (DNK) за 
создавање на нови патогени.

CELL EXPLOSION

“БАКАР” 
СО КОНТАКТНО
И СИСТЕМИЧНО ДЕЈСТВО

БИО СТИМУЛАТОР СО 
ФУНГИЦИДЕН И 
БАКТЕРИЦИДЕН  ЕФЕКТ 
СО КОНТАКТНО 
И СИСТЕМИЧНО ДЕЈСТВО.



ПРИМЕНА И ДОЗИРАЊЕ

ГРАДИНАРСТВО

ОВОШТАРСТВО

(фертиригација/фолијарно) 

ЛОЗАРСТВО

- Пламеница (Phytophtora infestans) 
- Црна дамка (Alternaria solani) 
- Бактериоза (Pseudomonas syringae) 

- 1.5 – 2 кг./хектар – фолијарно 
Се третира на секои 10-15 дена. 2 
- 3 кг./хектар – фертиригација 
на секои 10-15 дена.

- 1 - 1.5 кг./хектар – фолијарно. 
Се третира на секои 10-15 дена.  
    - 1 кг./хектар (3-4 кг. На 1.000 
вода) – зимско прскање

- 1.5 – 2 кг./хектар – фолијарно
Се третира на секои 10-15 дена.
- 2 - 3 кг./хектар – зимско 
прскање

- Краставост кај јаболка и круши 
(Venturia inequalis)
- Кадравост на листот кај праска 
(Taphrina deformans) 
- Габична сачменка (Coryneum 
beyerinskii, Corineum carpophilum, 
Clasterosporium carpophilum
- Бактериска пламеница (Еrwinia)

- Пламеница (Plasmopora viticola)
- Бактериален рак (Agrobacteruim 
tumefaciens).

БОЛЕСТИЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ ДОЗАЦИЈА

(фолијарно) 

(фолијарно) 

НАПОМЕНА:
Апликациите со КУОРЕ 

КРИСТАЛ најдобро е да се 
прават самостојно, при 

мешање со други  
заштитни средства да се 

направи тест на мала 
површина.

КУОРЕ КРИСТАЛ има специфичен и 
различен, но крајно ЕФИКАСЕН 
начин на делување, за разлика од 
стандардните фунгициди против 
пламеница и бактериоза. Има 
висока растворливост и НЕМА 
КАРЕНЦА.

2 ГОДИНИ

РОК НА 
УПОТРЕБА КУОРЕ КРИСТАЛ

го има во пакувања
од 0,1кг, 1кг и 5кг.

ПАКУВАЊЕ 


