
 

 

UTRISHA N 

Stimulator de creștere   

Compoziţia:  Methylobacterium symbioticum (SB23)  3 x 107 CFU/g 

Formularea: Pulbere solubila în apă (SP) 

 

Inregistrat in Republica Moldova in baza certificatului nr. F-0377 / 24.12.2022 

 

Producător: Symborg Business Development S.L.U. 

Avda. Jesus Martinez Cortado, 51. P.I. Cabezo Cortado,  

30100, Murcia, Spania. 

 

Deținătorul omologării: 

Corteva Agriscience România SRL,  

Sat Șindrilița, Comuna Găneasa,  

DN 2, KM. 19, Județ Ilfov, România  

Tel: +40(0)31 620 4100, Fax: +40(0)31 620 4101 

 

Distribuitori:  

Corteva Crop Solutions ROM S.R.L 

Șos. București-Ploiești, Nr. 42-44 

Băneasa Business Technology Park 

Clădirea B, Et. 2, 013696 

București, Sector 1 

Tel: +40(0)31 620 4100 (recepție) 

Fax: +40(0)31 620 4101 

 

CÎ AGROSTOC: Str. A. Mateevici 18/7, or. Strășeni, MD-3701; Tel.: 0 22 59 70 80 

FPC BIOPROTECT SRL Bd. G. Vieru 2, or. Chișinău, MD 2005, Tel.: 0 22 214 110, 0 22 214 112  

DIAZCHIM SRL Str. şos. Chișinău 16, or. Strășeni, MD 3701;Tel/fax: 0 22-79-12-20 

VADALEX-AGRO SRL Str. L. Deleanu 7/6, or. Chișinău, MD 2071, Tel.: 0 22 605 949 

GOLD CORN SRL or. Tiraspol, str. Sevchenco 92, Tel.: 069 967 087. 

IMEXAGRO SRL MD-2004, mun. Chișinău, Moldova str. Columna,174, TEL./FAX: +373 (22) 75 27 

01, +373 60 200 551  

 

Ambulanță/Poliție/Pompieri: Tel.112 

Lot Nr: vezi pe ambalaj 

Data fabricarii: vezi pe ambalaj 

Data expirarii: 2 ani valabilitate 

 

Greutate netă: 0.333 kg, 1 kg, 3 kg and 10 kg 

 

PENTRU A EVITA CONTAMINAREA MEDIULUI SI A UTILIZATORULUI, RESPECTATI 

INSTRUCTIUNILE DE PE ETICHETĂ. 

Eticheta produsului: nu este o substanță sau amestec periculoasă 

 

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 

Fraze de precauţie: 



 

 

- P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

- P261: Evitați inhalarea prafului. 

- P262: Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. 

- P264: Spălați-vă pe mâini după utilizarea produsului.  

- P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. 

- P391: Colectați scurgerile de produs. 

- P501: Eliminați conţinutul/recipientul conform reglementărilor locale / naționale. 

- P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ 

echipament de protecție a feței. 

- EUH401: PENTRU A EVITA RISCURILE PENTRU SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI MEDIU, A SE 

RESPECTA INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE. 

Informații de prim ajutor: 

Instrucțiuni generale: Nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Dacă 

nu vă simțiți bine sau aveți simptome de probleme de respirație, contactați un medic sau sunați la un 

centru de control toxicologic. Dacă este nevoie de asistență medicală, aveți la îndemână ambalajul 

sau eticheta produsului. Nu lăsați pacientul singur.  

În caz de inhalare: Mutați victima la aer curat. Dacă încetează să respire, faceți respirație 

artificială. Sunați medicul. 

În caz de contact cu 

pielea: 

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Spălați cu multă apă. Dacă apare 

iritația pielii, consultați un medic. 

În caz de contact cu 

ochii: 

În caz de contact cu ochii, clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute și 

țineți ochii larg deschiși. Scoateți lentilele de contact dacă sunt prezente și 

ușor de făcut. Continuați clătirea. Dacă iritația ochilor persistă, consultați 

un medic. 

În caz de ingerare 

accidentală: 

Clătiți gura cu apă. NU PROVOCAȚI voma. Sunați imediat un medic sau 

un centru de control toxicologic. 

Recomandare terapeutică: tratament simptomatic 

Conține microorganisme care pot crea reacții alergice. La manipularea preparatului sau la aplicarea 

produsului se recomandă utilizarea echipamentului de protecție respiratorie (respirator de unică folosință 

sau mască cu filtru, cel puțin EN 149 FFP3 sau echivalent). 

MOD DE ACŢIUNE: 

Favorizează disponibilitatea nutritivă, absorbția și utilizarea azotului prin preluarea lui din atmosferă si 

fixarea lui în forma utilizabilă de planta de cultură. După aplicare, bacteriile prezente în produsul 

UTRISHA N, colonizează rapid părțile aeriene (vegetative) ale plantei, multiplicându-se pe parcursul  

ciclului de viață. 

UTRISHA N favorizează absorbția azotului din atmosferă si îl fixează cu ajutorul proceselor simbiotice 

din plantă totodată favorizând procesele fotosintetice. 

 

APLICAREA PRODUSULUI: 

Recomandări 

Utrisha N este destinat aplicării foliare. 



 

 

Culturi 

Doză de 

aplicare 

(g/ha) 

Perioada de aplicare 

Volum 

de apă 

l/ha 

Culturi horticole   

Mangold (Beta vulgaris L. var cicla L), usturoi, 

anghinare, țelină, broccoli, ceapă, ceapă verde, 

varză, conopidă, andivă creață (Cichorium endivia 

var. crispum), sparanghel alb, sparanghel verde, 

spanac, mazăre, fasole, sfeclă de zahăr, fenicul, 

salată verde, pepene galben, praz, ridiche de lună, 

conopidă Romanesco, pepene verde (Citrullus 

lanatus) și morcov. 

0.333 

kg/ha 

Se aplică din faza de 4 frunze 

(BBCH 14) și până la începutul 

înfloririi, când 10% din 

inflorescența de pe tulpina 

principală este deschisă 

(BBCH 61). 

100–400 

Cartof 

Se aplică din faza de închidere 

a rândurilor (BBCH 25) și 

începutul înfloririi , când 10% 

din inflorescența de pe tulpina 

principală este deschisă 

(BBCH 61). 

100–400 

Căpșuni, afine, zmeură, mure, coacăze, merișoare 

Se aplică din faza de 5 frunze 

complet apărute (BBCH 15) și 

până la începutul înfloririi, 

când 10% din flori sunt 

deschise(BBCH 61). 

100–400 

Vinete, dovlecei, castraveți, ardei, ardei pentru 

condimente și tomate. 

Se aplică de la apariția primului 

lăstar lateral (BBCH 21) și 

până la începutul înfloririi, 

când prima floare de pe tulpina 

principală este deschisă(BBCH 

61). 

100–400 

Culturi pe teren arabil   

Cereale de primăvară 

0.333 

kg/ha 

Se aplică de la înfrățit (BBCH 

25) și până la începutul 

înfloririi, când primele antere 

sunt vizibile.(BBCH 61). 

100–250 

Cereale de toamnă 

Se aplică de la înfrățit (BBCH 

25) și până la apariția celui de-

al doilea internod (BBCH 32). 

100–250 

Rapiță de toamnă și de primăvară 

Se aplică toamna, de la stadiul 

de6-8 frunze BBCH 16-18 

până la scăderea temperaturilor 

sub 10C noaptea iar primăvara 

de la stadiul de rozetă (BBCH 

30) până la sfârșitul 

înfloritului(BBCH 69). 

100–250 

Orez 

Se aplică de la stadiul de  

infrațit (BBCH 25) și până 

laapariția celui de-al doilea 

internod (BBCH 32). 

100–250 

Bumbac 
Se aplică de la faza în care 

butonii florali sunt mari dar 

300–800 



 

 

înca inchiși (BBCH 55) și până 

la stadiul în care 50% din flori 

sunt complet dezvoltate 

(BBCH 75). 

Floarea soarelui, porumb, soia, leguminoase și sorg 

Se aplică între stadiul de 4 și 8 

frunze complet desfăcute 

(BBCH 14–18) 

100–250 

Lucernă, pășuni 

Se aplică între stadiul 

începutului creșterii (BBCH 

21) și până la începutul 

înfloririi (BBCH 39). 

100–250 

Plante lemnoase   

Nuci & Pomi fructiferi 
0,500 

kg/ha 

Se aplică de la începutul 

stadiului de creștere a lăstarilor 

(BBCH 31) și până la începutul 

înfloririi (BBCH 61). 

500–

2000 

Măslini 

0,333-

0,500 

kg/ha 

Se aplică de la începutul 

stadiului de creștere a lăstarilor 

(BBCH 31) și până la începutul 

înfloririi (BBCH 61). 

500–

2000 

Vița de vie 
0,500 

kg/ha 

Se aplică de la apariția 

inflorescenței (BBCH 51) și 

până la începutul scuturării 

când 10% din flori au început 

sa cadă (BBCH 61). 

500–

2000 

 

RECOMANDĂRI ȘI PREPARAREA SOLUŢIEI: UTRISHA N se aplică dimineața la prima oră când 

stomatele sunt deschise la temperaturi între 10 și 30 °C. Plantele trebuiesc să fie in condiții optime de 

vegetație, fără stres nutritiv sau de altă natură.  

Ph-ul soluției trebuie să fie intre 5 si 8. Asigurați-vă că are un conținut de clor în amestec sub 2 ppm. 
Aplicați in maxim 6 ore de la prepararea soluției. În cazul în care ploaia survine la o oră de la aplicarea 

produsului este recomandată reaplicarea acestuia. Soluția preparată trebuie utilizată în decurs de maxim 6 

ore de de la momentul preparării acesteia. 

Nu utilizați produsul:  

- Pe plantele slăbite ca urmare a unei deficiențe de nutrienți, inclusiv de microelemente 

- Pe plantele afectate de boli, dăunători, îngheț, secetă 

- După gerurile nocturne și înaine de înghețurile prognozate 

- Pe culturile deteriorate de salinitatea excesivă a solului. 

CONDIŢII DE DEPOZITARE SI TRANSPORT 

Păstrați produsul doar în ambalajul său original, închis ermetic, într-un spațiu conform normelor în vigoare, 

la distanță de alimente și băuturi, inclusiv hrană pentru animale. 

A se păstra produsul ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei, într-un spațiu răcoros și 

aerisit. Nu îl expuneți la temperaturi sub 4̊ C sau peste 35̊ C. 

Conține microorganisme care pot crea reacții alergice. Se recomandă folosirea de măști de protecție cu filtru 

sau model N99 în momentul preparării soluției sau a manipulării produsului. 



 

 

MĂSURI DE PROTECŢIESe va evita un contact prelungit sau repetat cu pielea.  A se evita contactul cu 

ochii, pielea si hainele.  Evitați inhalarea vaporilor sau a aburilor.  Nu se va înghiți.  Se vor  spăla mâinile 

foarte temeinic după manipulare.  Este recomandat să purtați mască de protecție cel puțin de tip N99 (EN 

149 FFP3) sau echivalent, când manipulați produsul sau il aplicați. 

 

MANIPULAREA LICHIDELOR REZIDUALE ŞI CURĂŢAREA APARATULUI 

Clătiți ambalajul gol de trei ori. Turnați soluția rămasă în rezervorul pulverizatorului. Ambalajele goale 

trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. 

Este interzisă reutilizarea recipientelor goale după prepararea soluției. 

Resturile de produs și apă utilizate pentru curățarea ambalajelor și echipamentelor goale ar trebui să fie: 

eliminate în conformitate cu prevederile privind deșeurile. 

Spălați bine aparatul imediat după lucru. Se recomandă clătirea rezervorului și a instalației pulverizatorului 

de două ori cu apă curată. 

Nu contaminați apa potabilă cu produsul sau ambalajul acestuia. 

Nu spălați echipamentul în apropierea apei de suprafață. 

Evitați contaminarea apelor prin șanțuri de drenaj din ferme și drumuri. 

Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată, mănuși și ochelari de protecție adecvate Curățați rapid 

scurgerile. Clătiți zona contaminată cu multă apă.  

Aruncați resturile în conformitate cu reglementările aplicabile. 

  

AVERTIZĂRI: Recomandările și informațiile furnizate sunt rezultatul unor cercetări și testări ample și 

riguroase. Cu toate acestea, în utilizarea produsului pot apărea factori care nu pot fi controlați (prepararea 

amestecurilor, aplicarea, condițiile climatice etc.). Producătorul este responsabil pentru compoziție, 

formulă și conținut. Utilizatorul este responsabil pentru orice daune (ineficacitate, toxicitate generală, 

deșeuri etc.) cauzate de nerespectarea totală sau parțială a instrucțiunilor date pe etichetă. 

Produsul a fost introdus în temeiul Ord. 6/2004 privind autorizarea îngrășămintelor pentru utilizarea și 

comercializarea în România. 

Sunați la spital dacă va simțiți rău. Arătați cadrului medical eticheta produsului. Pentru informaţii medicale 

suplimentare - număr internațional de urgență: +49 180 2273 - 112. 

 

IN ATENŢIA UTILIZATORULUI 

Symborg garantează pentru calitatea produsului în următoarele condiții. Măsurile de utilizare au fost 

dezvoltate ca urmare a urmăririi cu rigurozitate a testelor in câmp si laborator. Cu toate acestea este 

imposibil de luat in considerare toate riscurile potențiale si eliminarea lor. Symborg nu poate fi considerat 

responsabil in cazul rănirii sau pierderilor survenite din cauza manipulării sau utilizării neconforme a 

produsului. Symborg garantează calitatea chimica a produsului conform etichetei. Orice modificare a 

etichetei se va face doar cu acceptul unui reprezentant Symborg autorizat in acest sens.  

Producătorul asigură calitatea produsului doar dacă este păstrat si aplicat conform instrucțiunilor din această 

etichetă. Producătorul nu poate verifica depozitarea si utilizarea tocmai de aceea nu poate fi răspunzător 

pentru utilizarea neconformă.  

 

 

   


