
DECLARATIE DE CONȚINUT 
pentru produsul 

 

FORTIS MINERAL T.P. 

 
 
Seria FORTTP Nr. 10112020INPTORG-FORTTP-ANXI 
Emisă de: NOROFERT S.A. 
 
 
Prin prezenta, NOROFERT S.A., CIF RO12972762, cu sediul social în Str. Petrache Poenaru, 

nr. 26, sector 5, București declară că: 
 
Produsul FORTIS MINERAL T.P. conține substanțe active NON GMO permise a fi folosite în 

agricultura ecologică, în conformitate cu Reg. (CE) 889/2008 de punere în aplicare a Reg. (CE) 
834/2007, Anexele I și II, după cum urmează: 

 
      Substanțe active declarate: 
 

• 60% ulei de parafină* 

• 30% mix de uleiuri vegetale* 

• 5% ulei de neem* 

• 5% mix uleiuri vegetale aromatice (lămâie, portocală etc.)* 
 

Declarația este valabilă în conformitate cu Regulamentul (CE) 834/2007 pe toată perioada 
validității acestuia, cu referire exactă la restricțiile și permisiunile specificate în Anexele I 
și II, părți integrante ale acestuia (n.r. Reg. (CE) 834/2007) 
 
 
        NOROFERT S.A. 
          L.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FIȘA TEHNICĂ ȘI DE DESCRIERE A PRODUSULUI 
 

 FORTIS MINERAL T.P. (ulei horticol) 
 
 
Conținut: ulei de parafină, mix de uleiuri vegetale, ulei de neem, mix uleiuri vegetale 
aromatice 
 
Fraze de precauție 
P 101 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 
eticheta produsului. 
P 102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
P 280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție 
a ochilor/echipament de protecție a feței. 
P 302 + P352 – În caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă. 
P 363 – Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. 
P 501 – Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor 
periculoase. 
 
Mod de ambalare: 

e x1L, 10L 

Depozitare / termen de valabilitate: 
5 – 25 grade Celsius, ferit de razele soarelui și îngheț / 24 luni de la data fabricației 

 
 Producător: 

 NOROFERT S.A. 
Str. Petrache Poenaru, nr. 26, sector 5 - București 
ROMÂNIA 
Telefon: 0720.764.420 
Adresa de e-mail: office@norofert.ro 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@norofert.ro


1. Conținut produs / conformitate 
• 60% ulei de parafină* 

• 30% mix de uleiuri vegetale* 

• 5% ulei de neem* 

• 5% mix uleiuri vegetale aromatice (lămâie, portocală)* 
 
*conform cu 889/2008 – Anexa  II (actualizat) 
 

2. Proprietăți fizico/chimice 
FORTIS  MINERAL T.P. (ulei horticol) se prezintă sub formă de emulsie de ulei, 
transparent, cu miros de citrice. 
 

3. Mod de acțiune / descriere 
FORTIS MINERAL T.P. (ulei horticol) este un produs realizat în conformitate cu 
Regulamentul 834/2007. 
FORTIS MINERAL T.P. (ulei horticol) are la bază ulei mineral de parafină în care sunt 
dizolvate restul mixului de uleiuri vegetale prezente în produs, respectiv uleiul de neem 
(azadirachta indica), și mixul de uleiuri aromatice (lămâie, portocală). 
Tratamentul cu FORTIS MINERAL T.P. (ulei horticol) are rolul de a reduce semnificativ 
formele hibernante ale acarienilor și ale păduchelui din San-Jose, dar și al altor dăunători 
care hibernează sub diferite forme (ex.: afidele). 
Momentul optim de aplicare a tratamentului cu FORTIS MINERAL T.P. (ulei horticol) este 
atunci când temperatura de afară depășește 5 grade Celsius și nu se așteaptă îngheț sau 
ploaie în următoarele 24 de ore. 
Este contraindicată mixarea produsului cu fungicide. Este recomandată o perioadă 
minimă de 7 zile între ultimul tratament în repaus cu produse pe bază de sulf sau cupru și 
tratamentul cu FORTIS MINERAL T.P. (ulei horticol) 
FORTIS MINERAL T.P. (ulei horticol) se va aplica cu un echipament capabil să asigure o 
acoperire uniformă, realizându-se o îmbăiere a pomilor. Este indicat ca soluția să 
pătrundă în toate crăpăturile scoarței, deoarece acestea sunt locurile preferate de 
dăunători pentru iernare (hibernare). 
Tratamentele cu ulei horticol sunt obligatorii la măr, păr și gutui. La cireș, vișin, cais și prun 
se fac tratamente doar dacă au fost înregistrate atacuri de acarieni sau atacuri masive de 
afide.  
FORTIS MINERAL T.P. (ulei horticol) acoperă uniform ouăle și larvele, ducând la 
distrugerea acestora prin asfixiere și otrăvire datorită conținutului de azadirachta indica 
din uleiul de neem. Este cunoscut faptul că larvele Păduchelui din San Jose sunt acoperite 
de un scut de ceară; FORTIS MINERAL T.P. (ulei horticol), datorită formulării sale, pătrunde 
prin scutul de ceară al larvelor, distrugându-le. 
Prin aplicarea produsului, formele hibernante sunt distruse fiind înlăturat în acest fel riscul 
de atac și daune produse pomilor la începutul vegetației. 



Aplicat conform recomandărilor, FORTIS MINERAL T.P. (ulei horticol), nu mai este 
necesară aplicarea de insecticide (tratamente) ulterioare ce ar trebui făcute dacă nu ar fi 
combătute insectele hibernante. 
Aplicat primăvara devreme, FORTIS MINERAL T.P. (ulei horticol) prelungește perioada de 
repaus vegetativ, ajutând în acest fel pomii să treacă mai ușor peste perioadele de îngheț 
târziu. 
 

5. Doze recomandate 
 Aplicat cu pompă manuală (vermorel):  

0,6%, atunci când temperatura atinge 5 grade Celsius, la sfârșitul repausului vegetativ – 
începutul dezmuguritului (respectiv 60 ml în 10 litri de apă) 

             Pentru suprafețele mari este recomandată aplicarea a 5L în 500 litri de apă. 
 
        Culturi țintă: 

- Arbuști fructiferi; 
- Măr, păr, cais, piersic, cireș, prun, smochin; 
- Viță de vie; 


