
CERTIFICAT DE CONFORMITATE 

 
pentru utilizarea inputurilor in agricultura ecologica 

 

Emis de:    NOROFERT S.A. 

     Str. Petrache Poenaru, nr. 26, sector 5, București 

     România 

 

Document nr.  NRF001/STKRB/EC889/2008/ANX1 

 

 

Acest document atestă că produsul comercial 

 

STIKER BIO 

 

produs si distribuit de compania noastră, este compatibil cu producția si vegetala in 

sistem ecologic, conform cerințelor regulamentului: 

 

• (EC) nr. 889/2008, Anexa I / (EC) nr. 834/2007 

 

 

Declarație de compatibilitate  

Aceasta declarație de compatibilitate cu Regulamentul E.U. nr 889/2008, confirma ca 

produsul mai sus menționat este in deplina concordanta cu Regulamentele Europene, 

care reglementează produsele permise a fi utilizate in Agricultura Ecologica, iar 

substanța/substanțele activă/e din care este produs se regăsește in Anexa I 

 

Emis de NOROFERT S.A. București, Romania 

 



FIȘA TEHNICĂ ȘI DE DESCRIERE A PRODUSULUI 

 STIKER BIO 
Conținut: extracte vegetale din plante 

 

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. 

 

Mod de ambalare / păstrare 

e x bidon 10L 

A se păstra ferit de razele directe ale soarelui și de umiditate, la temperaturi cuprinse 

între 5 – 25 grade Celsius. 

 

 Producător: 

 NOROFERT S.A. 

Str. Petrache Poenaru, nr. 26, sector 5, București 

ROMÂNIA 

Telefon: 0756.055.574 

Adresa de e-mail: office@norofert.ro 

 

 

 

 

 

mailto:office@norofert.ro


1. Conținut declarat  

- extracte vegetale din plante NON GMO , în conformitate cu Reg. 889/2008 – Anexa I 

 

2. Proprietăți fizico/chimice 

STIKER BIO se prezintă sub formă de lichid brun-închis, cu miros specific. 

 

3. Mod de acțiune / descriere 

 

Prezentare generală 

STIKER BIO este un adjuvant formulat pe bază de materie vegetală NON GMO 

hidrolizată, cu preponderență din plante cu conținut foarte ridicat de zaharuri. Datorită 

conținutului și formulării sale, atunci când este aplicat împreună cu insecticidele și 

fungicidele ajută la aderența acestora pe aparatul foliar al plantelor, reușind în acest 

fel să amplifice și să prelungească efectul produselor țintă. 

STIKER BIO se recomandă a fi aplicat împreună cu fitosanitare din gama Norofert, și nu 

numai. Acesta se comportă ca un ”lipici” organic, deoarece atunci când ajunge pe 

suprafața frunzelor se lipește și rămâne lipit pentru o perioadă de minim 14 zile, timp 

în care plantele sunt protejate de boli și dăunători datorită prezenței substanțelor 

active din fungicide și insecticide la nivel foliar. 

 

4. Doze recomandate 

- 250 ml / ha, în 200-400 litri apă, amestecat cu produsele pentru protecția plantelor 

 

 


