
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ, 

ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 

ΤΗΝ ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ,
ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ 

ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΡΕΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 889/2008/ΕC

ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΠΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΚΩΝ

ASCOPHYLLUM NODOSUM

ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΠΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΚΩΝ

ASCOPHYLLUM NODOSUM

100 cc (ml)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛEΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

   TΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
    ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
• Διαφυλλική εφαρµογή, • Μεταφύτευση – Ριζοβολία,
• Εφαρµογή στο σπόρο.• Εφαρµογή µέσω συστηµάτων 
άρδευσης.

•ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Ο φυλλώδης ψεκασµός θα πρέπει να εφαρµοσθεί µε την 
µορφή οµοιόµορφης οµίχλης, µέχρι την πλήρη διαβροχή 
του φύλλου.
Για καλύτερα αποτελέσµατα, εφαρµόσθε νωρίς το πρωί 
ή αργά το απόγευµα. Μη ψεκάζετε λίγο πριν ή µετά από 
βροχόπτωση ή από άρδευση µε µπεκ.

•ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ – ΡΙΖΟΒΟΛΙΑ
Για χρήση κατά την µεταφύτευση, εµβαπτίσθε τις ρίζες 
σε διάλυµα 25 ml / 10 lt νερού. Εάν χρησιµοποιηθεί ως 
µέσο ριζοβολίας, διαλύσθε 15 ml / 10 lt νερό.

•ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΠΟΡΟ
Εφαρµογή απευθείας στο σπόρο πριν τη σπορά ή µε 
εµποτισµό της σποροκλίνης, µε δόση 15 ml  / 10 lt νερό.

•ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΣΩ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
Διαλύσθε το προϊόν σε µικρή ποσότητα νερού και 
εφαρµόσθε στο αρδευτικό νερό. Ρυθµίσθε τα ακροφύσια, 
ώστε να διατηρείται σταθερή η ροή του προϊόντος στο 
αρδευτικό νερό.

 

(1) Νωρίς την άνοιξη, (2) Πριν την άνθηση, (3) Μετά την άνθηση,
(4) Στα στάδια αύξησης του καρπού, (5) Πριν τη συγκοµιδή.

(1) Κατά το στάδιο της µεταφύτευσης, (2) 10 – 14 ηµέρες µετά την 
µεταφύτευση, (3) Σε διαστήµατα 3 – 4 εβδοµάδων κατά τη διάρκεια 
της περιόδου ανάπτυξης του φυτού (πριν / µετά την άνθηση), 
(4) Κατά το στάδιο αύξησης του καρπού / ρίζας / κονδύλου.

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ /
ΦΡΑΟΥΛΕΣ

 0.6 - 1 
lt/στρέµµα

0.6 - 0.8 
lt/στρέµµα

(1) Μετά την µεταφύτευση ή στο ύψος των 10 – 20 cm, 
(2) Στον σχηµατισµό του άνθους, (3) Πλήρη άνθηση.

Φυλλώδεις εφαρµογές στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης και επανάληψη 
ανά 3-4 εβδοµάδες. Επιπρόσθετες εφαρµογές απαιτούνται µετά από 
εντατικές περιόδους έντονης χρήσης ή σε πρόσφατα εγκατεστηµένο 
χλοοτάπητα ή ως ψεκασµό για την αύξηση της αντοχής στο ψύχος 
και τον παγετό. 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
(ΓΚΑΖΟΝ) 

75 
ml/100 m2

0.6 
lt/στρέµµα

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Τ.Θ. 1112 , 570 22 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263

info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr

• ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Η δοσολογία είναι ενδεικτική και εξαρτάται 
από την περιοχή, τον τύπο και την γονιµότητα του εδάφους. 
Επιπρόσθετες εφαρµογές µπορούν να γίνουν αµέσως πριν ή 
µετά από περιόδους στρες, όπως παγετό ή ξηρασία. Είναι 
προτιµότερο να αυξήσετε την συχνότητα των εφαρµογών και 
όχι τη συγκέντρωση του διαλύµατος. Μειωµένη συγκέντρωση 
θα πρέπει να εφαρµόζεται σε λιγότερο πυκνό φύλλωµα, ενώ 
η συγκέντρωση αυξάνεται σε πιο ώριµες καλλιέργειες.
• ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: 100% Υδατοδιαλυτό.
• ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Εφαρµογή σε 50 - 500 lt 
νερό / στρέµµα για ψεκαστήρα εδάφους ή 10 - 20 lt νερό / 
στρέµµα για χαµηλού όγκου (Low Volume, LV) ψεκαστήρα 
εδάφους ή εφαρµογή από αέρος.
• ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεµίζετε 
τη δεξαµενή του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση µε νερό, 
ξεκινήστε την ανάδευση και βαθµιαία προσθέσθε τη συνιστώµενη 
ποσότητα του προϊόντος και γεµίστε µε την υπόλοιπη ποσότητα 
νερού. Η απαιτούµενη αραίωση προσδιορίζεται ανάλογα µε το 
είδος της καλλιέργειας, το ψεκαστικό εξοπλισµό που χρησιµοποι-
είται και τα άλλα προϊόντα µε τα οποία αναµειγνύεται.
• ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το προϊόν συνδυάζεται µε τα περισσότε-
ρα εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα και λιπάσµατα. Στην περίπτωση 
των όξινων µειγµάτων (pH < 5) πιθανόν να απαιτηθεί ρύθµιση του 
pH σε τιµή από 6.5 - 8. Δεν ενδείκνυται η χρήση διαβρεκτικών 
ουσιών γλυκόλης. Μπορεί  να εφαρµοσθεί µε οποιοδήποτε κοινό 
ψεκαστικό εξοπλισµό.
• ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Το προϊόν διατηρείται άριστα στο ράφι. 
Όταν η συσκευασία ανοιχθεί, θα πρέπει να διατηρείται σε ξηρό 
χώρο, αποφεύγοντας το άµεσο ηλιακό φως. Μετά την ανάµειξή 
του µε νερό, το προϊόν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Για τον 
παραπάνω λόγο, διαλύσθε µόνο όση ποσότητα απαιτείται για 
κάθε χρήση και διατηρήστε το διάλυµα σε δροσερό µέρος.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ 

ΤΟΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ/ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
210 77 93 777

050614

 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ BIOSTIM L
• Άριστη πηγή οργανικής ύλης.
• Διέγερση της εδαφικής µικροβιακής δραστηριότητας και 
αύξηση της γονιµότητας του εδάφους.
•  Επιτάχυνση της εκβλάστησης των σπόρων.
•  Επιτάχυνση και βελτίωση ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος.
•  Γρήγορη επαναφορά από το µεταφυτευτικό σοκ.
•  Διέγερση και αύξηση της φωτοσυνθετικής διαδικασίας.
•  Αυξηµένη αντίσταση στα περιβαλλοντιικά στρες (παγετός, 
ξηρασία, υψηλές θερµοκρασίες).
•  Αύξηση της ανθεκτικότητας των φυτών σε µυκητολογικές 
ασθένειες και εχθρούς.
•  Επιτάχυνση της ανάπτυξης του φυτού, ποιοτική και ποσοτική 
αύξηση της απόδοσης.
•  Υψηλότερα ποσοστά καρπόδεσης και αύξησης του βάρους 
των καρπών.
•  Επιµήκυνση της διάρκειας ζωής του συγκοµιζόµενου 
προϊόντος.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Ολικό Άζωτο (Ν)................................................0.09 - 0.18%
Διαθέσιµο Φωσφορικό Οξύ (P2O5)....................0.50 - 1.50%
Διαλυτό Κάλιο (K2O)..........................................1.40 - 2.30% 
Θείο (S)..............................................................0.09 - 0.18%
Μαγνήσιο (Mg)...................................................0.02 - 0.05%
Ασβέστιο (Ca)....................................................0.02 - 0.05% 
Νάτριο (Νa).......................................................0.30 - 0.50% 
Βόριο (Β).............................................................10 - 20 ppm
Σίδηρος (Fe).......................................................10 - 25 ppm
Μαγγάνιο (Mn)........................................................1 - 3 ppm
Χαλκός (Cu)............................................................< 1  ppm
Ψευδάργυρος (Zn)...............................................1 - 10 ppm

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Αλγινικό Οξύ, Μανιτόλη, Λαµιναρίνη.

ΦΥΣΙΚΟΙ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μπεταΐνες, Πολυαµίνες, Ολιγοσακχαροειδή.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΦΥΤΟΟΡΜΟΝΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
Κυτοκινίνες, Αυξίνες, Γιββεριλίνες.

ΑΜΙΝΟΞΕΑ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ
Αλανίνη, Αργινίνη, Ασπαρτικό Οξύ, Κυστίνη, Γλουταµικό Οξύ, 
Γλυκίνη, Υστιδίνη, Ισολευκίνη, Λευκίνη, Λυσίνη, Μεθιονίνη, 
Φαινυλαλανίνη, Προλίνη, Σερίνη, Θρεονίνη, Τυροσίνη, Βαλίνη.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ.....................................................4 - 5%

ΜΕΤΑΛΛΑ...................................................................4 - 5%

Τ.Θ. 1112 , 570 22 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263

info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr

KOΠTIKO

(Βάσει Υπουργ. Απόφ. 217217/16.1.2004,
αναφορικά µε την κυκλοφορία ουσιών 

υποβοηθητικών της ανάπτυξης των φυτών
για χρήση τους στην γεωργία)


