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ΠΡΟΪΟΝ
ΡΙΖΑ

RIZOSPRINT

GRANHUMIX
GOLD M+B

RE-GENERA

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ*

BIO

ΣΕΛ

ΝΑΙ

4

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7

RIZOPLUS-G

ΝΑΙ

8

RADISCUDO

ΝΑΙ

9

LILASCUDO

ΝΑΙ

10

ΝΑΙ

TRAVER

ΝΑΙ

13

PROSEED

ΝΑΙ

14

PROSEED-MET

ΝΑΙ

15

RIZOMEDICA

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΕΛ

FLOR-LAC

ΝΑΙ

20

QUADRI-LAC

ΝΑΙ

21

QUADRIFOLIA

ΝΑΙ

22

FRUTTIFOLIA

ΝΑΙ

23

FLORBAT

ΝΑΙ

24

FLORENTINO

ΝΑΙ

25

RUSH PLUS

ΝΑΙ

26

MARIPOSA

ΝΑΙ

27

GRAN-MET

ΝΑΙ

28

GOLD-MET

ΝΑΙ

29

GOLDMET
COMBO

ΝΑΙ

30

NE-ZERO

ΝΑΙ

31

ICARO

ΝΑΙ

32

BIO

PG

POSIDONE

ΝΑΙ

33

UMICO PLUS

ΝΑΙ

34

AMIN-CO

ΝΑΙ

35

ACQUAFLOW

ΟΧΙ

36
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RADISCUDO
LACTO

RIZOSOIA

BIO

6

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ*

5

RE-GENERA
COMBO

RIZOPLUS-N

ΠΡΟΪΟΝ
ΦΥΛΛΟ

12

16

ΕΙΔΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ*

17

STARTER-PLUS

NO

18

HIPPOVITA

ΝΑΙ

19

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το GRANHUMIX GOLD αποτελεί μίξη των προϊόντων RIZOPLUS-G και
UMICO PLUS.
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των μυκορριζών
βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών αυτοάμυνας του φυτού
εναντίον παθογόνων μυκήτων όπως Fusarium graminearum, Fusarium
culmorum, Fusarium verticillioides, Fusarium proliferatum, Fusarium
subglutinans (υπεύθυνα για την παραγωγή αφλατοξινών, DON και
zearalenone).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων όπως
Fusarium, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia,
Phoma.

Επιπλέον ενεργοποιούνται οι αντοχές του φυτού εναντίων
Agriotes(σιδηροσκούληκα), Diabrotica. Τα περιεχόμενα χουμικά οξέα
προέρχονται από τα βαθύτερα και αδιάβροχα στρώματα του εδάφους
όπου τα αμιγή χουμικά οξέα κρυσταλλοποιούνται διαπερνώντας τα
στρώματα του ορυχείου. Το προϊόν έχει όμοιο pH με αυτό ενός ήπιου
οργανικού οξέος (περίπου 4,5 pH). Το όξινο pH καθιστά τον φώσφορο
και ένα μεγάλο αριθμό θρεπτικών στοιχείων άμεσα διαθέσιμα, τα οποία
σε κανονικές συνθήκες θα ήταν δύσκολο να απορροφηθούν από το φυτό.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ : ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΙΤΗ 20%
Οργανικό Άζωτο (Ν) σε ξηρή βάση 0.5%
Οργ. Άνθρακας εκχυλίσιμος /C.o -TEC / C οργ. 60%
Οργ. Άνθρακας.. Umif./C.o. εκχυλίσιμος -C (HA + FA) / TEC 60%
Οργανική ουσία-SO% 4.5%

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Metarhizium anisopliae

ΜΟΡΦΗ : Στερεό-Κοκκώδες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σάκος 1 ΚΙΛΟΥ σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Σάκος 4 ΚΙΛΩΝ σε χαρτοκιβώτιο 5 τεμαχίων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΡΑΣΗ :
Επιμήκυνση ριζών, σχηματισμός ριζικών τριχιδίων, καλύτερη
απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.

ΜΟΡΦΗ : Στερεό-Κοκκώδες

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε την σκόνη.
Ρ271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Ρ304-340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Ρ402 Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.
Ρ501 Απόσυρση του περιεχομένου/συσκευασίας σύμφωνα με τους εθνικούς
κανονισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε την σκόνη.
Ρ271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Ρ304-340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Ρ402 Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.
Ρ501 Απόσυρση του περιεχομένου/συσκευασίας σύμφωνα με τους εθνικούς
κανονισμούς.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΡΑΣΗ :
Επιμήκυνση ριζών, ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σάκος 1 ΚΙΛΟΥ σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Σάκος 5 ΚΙΛΩΝ σε χαρτοκιβώτιο 4 τεμαχίων
Σάκος 10 ΚΙΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φυτώριο

2 Κιλά / m3 τύρφη

Κατά την περίοδο των φυτεύσεων και της σποράς στο φυτώριο.

Καλαμπόκι, σιτάρι

1,2-1,5 Κιλά/στρέμμα

Κατά την σπορά με microgranulator.

Χωράφι

3 Κιλά / 1.000 M2

Εφαρμογή στην επιφάνεια σποράς με microgranulator/ ειδικό βάρος 0,9.

Σόργο, τεύτλα

1,2-1,5 Κιλά/στρέμμα

Κατά την σπορά με microgranulator.

Κατά τη μεταφύτευση κηπευτικών και
1-3 Γρ. / φυτό
καλλωπιστικών φυτών

Στη θέση φύτευσης.

Σόγια, ηλίανθος, ελαιοκράμβη

1 Κιλό/στρέμμα

Κατά την σπορά με microgranulator.

Κατά την μεταφύτευση δένδρων και
αμπέλου.

Στη θέση φύτευσης.

Κηπευτικά

2 Κιλά/στρέμμα

Πριν ή κατά την διάρκεια της σποράς – φύτευσης με microgranulator

5-10 Γρ. / φυτό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΝΈΑ ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΗ ΦΌΡΜΟΥΛΑ
+ Bacillus psychrodurans
+ Bacillus licheniformis
+ Coniothyrium terricola

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων όπως
Fusarium, Pythium, Phytophthora, Verticillium, Rhizoctonia,
Sclerotinia, Phoma και Νηματώδεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων όπως
Fusarium, Pythium, Phytophthora, Verticillium, Rhizoctonia,
Sclerotinia, Phoma.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών. Επιπλέον τα
βακτήρια και ο μύκητας που περιέχονται στο σκεύασμα
έχουν την ικανότητα να αφομοιώνουν, να οξειδώνουν και
να εκπλένουν ουσίες. Με τη δράση τους αυτή συντελείται
γρήγορη και ασφαλής αποικοδόμηση των υπολειμμάτων των
φυτοφαρμάκων στο έδαφος.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών. Επιπλέον τα
βακτήρια και ο μύκητας που περιέχονται στο σκεύασμα
έχουν την ικανότητα να αφομοιώνουν, να οξειδώνουν και
να εκπλένουν ουσίες. Με τη δράση τους αυτή συντελείται
γρήγορη και ασφαλής αποικοδόμηση των υπολειμμάτων των
φυτοφαρμάκων στο έδαφος.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Coniothyrium terricola
Nematophthora spp.
Paecilomyces spp.
Arthrobotrys spp.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Coniothyrium terricola
ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Θερμοκήπιο

Χωράφι

ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.
Επιτάχυνση των διαδικασιών αποικοδόμησης χημικών
υπολειμμάτων στο έδαφος από προηγούμενες καλλιέργειες.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2 Λίτρα/στρέμμα

Ετοιμάζουμε το έδαφος με βαθύ φρεζάρισμα και διανέμουμε το προϊόν
μέσω της υδρολίπανσης. Απαιτείται καλό πότισμα για να επιτευχθεί
μέγιστη διείσδυση του προϊόντος. Συνιστάται ο συνδυασμός με το umico
plus ( ½ λίτρο/στρέμμα).

2 Λίτρα/στρέμμα

Ετοιμάζουμε το έδαφος με βαθύ φρεζάρισμα και διανέμουμε το προϊόν
μέσω της υδρολίπανσης. Απαιτείται καλό πότισμα για να επιτευχθεί μέγιστη
διείσδυση του προϊόντος. Μπορεί να εφαρμοστεί κατά την μεταφύτευση
για την διέγερση των φυτών. Συνιστάται ο συνδυασμός με το umico plus (
½ λίτρο/στρέμμα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.
Επιτάχυνση των διαδικασιών αποικοδόμησης χημικών
υπολειμμάτων στο έδαφος από προηγούμενες καλλιέργειες.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δένδρα

1 Λίτρο/στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 20-30 ημέρες ανάλογα με
τον βαθμό προσβολής.

Καρποφόρα δένδρα

1 Λίτρο/στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 20-30 ημέρες ανάλογα με
τον βαθμό προσβολής.

Αμπέλι

1 Λίτρο/στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 20-30 ημέρες ανάλογα με
τον βαθμό προσβολής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων όπως
Fusarium, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia,
Phoma, Verticillium.
Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων όπως
Fusarium, Pythium, Phytophthora, Verticillium, Rhizoctonia,
Sclerotinia, Phoma.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΜΟΡΦΗ : Στερεό-Κοκκώδες

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.

ΔΡΑΣΗ :
Επιμήκυνση ριζών. Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών
αυτοάμυνας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σάκος 1 ΚΙΛΟΥ σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Σάκος 5 ΚΙΛΩΝ σε χαρτοκιβώτιο 4 τεμαχίων
Σάκος 10 ΚΙΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Πριν τη μεταφύτευση

Κηπευτικά

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε την σκόνη.
Ρ271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Ρ304-340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Ρ402 Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.
Ρ501 Απόσυρση του περιεχομένου/συσκευασίας σύμφωνα με τους εθνικούς
κανονισμούς.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1-3 Γραμ./ Φυτό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πριν τη μεταφύτευση

1 Λίτρο/100 λίτρα νερό

Εμβάπτιση των ριζών των φυτών στο διάλυμα πριν τη μεταφύτευση.

Κηπευτικά

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 10-20 ημέρες ανάλογα με
τον βαθμό προσβολής.

Ανθοκομία

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 10-20 ημέρες ανάλογα με
τον βαθμό προσβολής.

Καλλωπιστικά φυτά

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 10-20 ημέρες ανάλογα με
τον βαθμό προσβολής.

Στη θέση μεταφύτευσης

2 Κιλά/ στρέμμα

Εφαρμογή στην επιφάνεια σποράς με microgranulator/ ειδικό βάρος 0,9

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων Νηματωδών
(Meloidogyne).
Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων Νηματωδών
(Meloidogyne).

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Nematophthora spp.
Paecilomyces spp.
Arthrobotrys spp.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΜΟΡΦΗ : Στερεό-Κοκκώδες

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Nematophthora spp.
Paecilomyces spp.
Arthrobotrys spp.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πριν τη μεταφύτευση

1 Λίτρο/100 λίτρα νερό

Εμβάπτιση των ριζών των φυτών στο διάλυμα πριν τη μεταφύτευση.

Κηπευτικά

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 10-20 ημέρες ανάλογα με
τον βαθμό προσβολής.

Ανθοκομία

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 10-20 ημέρες ανάλογα με
τον βαθμό προσβολής.

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 10-20 ημέρες ανάλογα με
τον βαθμό προσβολής.

Καρποφόρα δένδρα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σάκος 1 ΚΙΛΟΥ σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Σάκος 5 ΚΙΛΩΝ σε χαρτοκιβώτιο 4 τεμαχίων
Σάκος 10 ΚΙΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε την σκόνη.
Ρ271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Ρ304-340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Ρ402 Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.
Ρ501 Απόσυρση του περιεχομένου/συσκευασίας σύμφωνα με τους εθνικούς
κανονισμούς.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πριν τη μεταφύτευση

1-3 Γραμ./ Φυτό

Στη θέση μεταφύτευσης

Κηπευτικά

2 Κιλά/ στρέμμα

Εφαρμογή στην επιφάνεια σποράς με microgranulator/ ειδικό βάρος 0,9.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων όπως Fusarium,
Pythium, Phytophthora, Verticillium, Rhizoctonia, Sclerotinia,
Phoma, Alternaria, Stemphylium, Rots.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων όπως Fusarium,
Pythium, Phytophthora, Verticillium, Rhizoctonia, Sclerotinia,
Phoma, Alternaria, Stemphylium, Rots.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών,
την παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι οποίες
ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium animalis sub. Lactis
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΟΣΗ

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πριν τη μεταφύτευση

1 Λίτρο/100 λίτρα νερό

Εμβάπτιση των ριζών των φυτών στο διάλυμα πριν τη μεταφύτευση.

Δένδρα καλλωπιστικά και καρποφόρα

1 Λίτρο/100 λίτρα
νερό

Εμβάπτιση των ριζών των φυτών στο διάλυμα πριν τη μεταφύτευση.

Κηπευτικά

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 7-15 ημέρες ανάλογα με τον
βαθμό προσβολής.

Αμπέλι, ελιά, καρποφόρα δένδρα και φυτώρια

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 20-30 ημέρες από την άνοιξη
έως το φθινόπωρο.

Ανθοκομία

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 7-15 ημέρες ανάλογα με τον
βαθμό προσβολής.

Καλλωπιστικά φυτά

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 7-15 ημέρες ανάλογα με τον
βαθμό προσβολής.

Διάλυμα 0,5 %

2 Λίτρα στο αμπέλι | 4 λίτρα στο μήλο, αχλάδι, ροδάκινο, δαμάσκηνο,
κεράσι, βερύκοκκο. 10 Λίτρα σε μεσαίου μεγέθους δένδρα και ελιές έως
10 ετών. 20-30 Λίτρα σε καλλωπιστικά δένδρα και ελαιόδενδρα μεγάλης
ηλικίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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Έγχυση στο έδαφος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων όπως Fusarium,
Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Phoma,
Verticillium καθώς και Agriotes (σιδηροσκούληκα), Diabrotica,
Noctuidae, Κρεμμυδοφάγος, Beetle, Sciaridae, Thrips.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων όπως Fusarium,
Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Phoma,
Verticillium, Erwinia, Pseudomonas, Dickeya chrysanthemi pv
zeae.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

Τα βακτήρια που περιέχονται στο σκεύασμα δεσμεύουν
το Άζωτο στο έδαφος και το καθιστούν διαθέσιμο για τα
φυτά. Επιπλέον η δράση της surfactin καθιστά στοιχεία που
βρίσκονται σε χηλική μορφή στο έδαφος όπως Σίδηρος,
Φώσφορος, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο διαθέσιμα για τα φυτά.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.
Metarhizium anisopliae

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.
ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Κηπευτικά, δημητριακά, σιτάρι,
κριθάρι, καλαμπόκι, ρεβύθι, φασόλι,
φακές, αρακάς, ελαιούχοι σπόροι.

ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών
μηχανισμών αυτοάμυνας.
Δέσμευση Αζώτου. Βιοδιαθεσιμότητα στοιχείων όπως
Σίδηρος, Φώσφορος, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο.

ΔΟΣΗ

Ψεκασμός 300 κυβ.Εκ./ 100 Κιλά
σπόρου πριν τη σπορά.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επένδυση σπόρου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Κηπευτικά, δημητριακά, σιτάρι,
κριθάρι, καλαμπόκι, πατάτα, ρεβύθι,
φασόλια, φακές, ελαιούχοι σπόροι,
ηλίανθος, σόργο.

ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών
μηχανισμών αυτοάμυνας.
Δέσμευση Αζώτου. Βιοδιαθεσιμότητα στοιχείων όπως
Σίδηρος, Φώσφορος, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

3 Λίτρα/ τόνο σπόρου

Επένδυση σπόρου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η νέα σύνθεση του Rizosoia EVO VPT συνδυάζει την
αποτελεσματικότητα των στελεχών του Bradyrhizobium
Japonicum με την τεχνολογία VPT (Vitality Protection
Technology). Η τεχνολογία VPT αποτελεί μια φόρμουλα η
οποία αναπτύχθηκε στα εργαστήρια της Geenea και επιτρέπει
την σταθερότητα- διατηρησιμότητα των βακτηριακών
και μυκητολογικών καλλιεργειών για μεγάλα διαστήματα
(98% εγγύηση ζωτικότητας για 3 έτη) προστατεύοντας το
συσκευασμένο προϊόν καθώς και αυτό που εφαρμόζεται κατά
την επένδυση σπόρων. Η ζωτικότητα διατηρείται αναλλοίωτη
για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την εφαρμογή. Η τεχνολογία VPT
βασίζεται σε μια σύνθεση βιοτεχνολογικών μορίων.
Η Chiral D-Gluocose και η β-fruttopyranose «παγώνουν» τα
βακτήρια διατηρώντας τα σε μια κατάσταση ηρεμίας, χωρίς
αυτά να αναπαράγονται ενώ ταυτόχρονα είναι ζωντανά. Η
Surfactin Ge1037 παράλληλα είναι μια ιδιαίτερη surfactin την
οποία συνθέτουν συγκεκριμένα στελέχη του Bacillus subtilis
και αποτελεί ένα εξαιρετικό UV φίλτρο το οποίο προστατεύει
τα βακτήρια διατηρώντας τα ζωντανά ακόμα και μετά από την
έκθεση τους σε UV ακτινοβολία (έντονο ηλιακό φως). Με τον
τρόπο αυτό η VPT τεχνολογία επιτρέπει την εφαρμογή του
Rizosoia EVO VPT σε μήνες ηρεμίας πριν την σπορά χωρίς να
υπάρχει πρόβλημα απώλειας του εμβολιασμού με ριζόβιαrhizobia.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Sinorhizobium meliloti που περιέχεται στο σκεύασμα
αποικίζει τις ρίζες της μηδικής και αναπτύσσεται μια συμβίωση
κατά την οποία το Sinorhizobium παράγει άζωτο το οποίο
αφομοιώνεται άμεσα από το φυτό. Η συμβίωση διατηρείται
καθ΄ όλη την διάρκεια της ζωής του φυτού επιτρέποντας την
μείωση εφαρμογών ακριβών λιπασμάτων αζώτου.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 5x1010 UFC/g
Bradyrhizobium japonicum

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Sinorhizobium meliloti

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων

ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών
μηχανισμών αυτοάμυνας.
Δέσμευση Αζώτου. Βιοδιαθεσιμότητα στοιχείων όπως
Σίδηρος, Φώσφορος, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο.

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων

ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών
μηχανισμών αυτοάμυνας.
Δέσμευση Αζώτου. Βιοδιαθεσιμότητα στοιχείων όπως
Σίδηρος, Φώσφορος, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σόγια

1 Λίτρο/ τόνο σπόρου

Επένδυση σπόρου

Μηδική

1 Λίτρο/ τόνο σπόρου

Επένδυση σπόρου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το STARTER PLUS επιτυγχάνει την αύξηση της βλαστικότητας
των σπόρων και την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ρίζας και
των τριχιδίων τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη
απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων. Το βόριο και ο ψευδάργυρος
ενεργοποιούν το ξύπνημα των σπόρων ακόμα και αυτών που
έχουν φτωχή ανάπτυξη ή είναι τραυματισμένοι.
ΣΥΝΘΕΣΗ :
Βορικό οξύ, Σίδηρος χηλικός, Ψευδάργυρος χηλικός, Χλωριούχο
Κάλιο EC, ΝΡ λίπασμα EC, υγρό εκχύλισμα μαγιάς που περιέχει
και καφέ φύκια.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Ολικό πεντοξείδιο Φωσφόρου Ρ2Ο5 % 8.0
Αμμωνιακό Άζωτο- Ν- ΝΗ4% 2.4
Νιτρικό Άζωτο- Ν- ΝΟ3%
Οργανικό Άζωτο- Ν οργ. % 0,8
Ολικό Άζωτο – Ν ολ.% 4,0
Ουρικό Άζωτο – Ν- ουρικό%
Οργανικός Άνθρακας- C οργ.% 3,0
Χουμικός και Φουλβικός Άνθρακας- C (HA+FA)%
Χλώριο – Cl%
K2O% 4.0, Κ2Ο υδατοδιαλυτό % 4,0
Ολικό Ν+ Ρ2Ο5+ Οξείδιο του Καλίου –Ν +Ρ2Ο5+Κ2Ο %16,0
Ν ουρία συμπυκνωμένη με αλδεΰδες – Ν – άζωτο από
συμπυκνωμένη ουρία %
P2O5 δ/το σε κιτρικό άλας και ουδέτερο Η2Ο- 8,0
Ρ2Ο5 υδατ/το από ορθό& πολυφωσφ.οξύ ενωμένα
Ρ2Ο5 υδατ/το από ορθοφωσφ.οξύ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων

IΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΧΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Bόριο –Β% 0,03
Σίδηρος - Fe% 0,1 [o, o] EDDHA
Ψευδάργυρος - Zn% 0,02 EDTA
ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Βλάστηση σπόρων και ανάπτυξη ριζών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων όπως
Fusarium, Pythium, Phytophthora, Verticillium, Phytoplasmas,
Esca.
Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.
ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δημητριακά και ελαιούχοι
σπόροι : (καλαμπόκι, σιτάρι, ρύζι,
ελαιοκράμβη)

1-1,5 Λίτρο/ τόνο σπόρου

Επένδυση σπόρου

Ιπποφαές (hippophae rhamnoides)

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Εφαρμογή με το σύστημα υδρολίπανσης κάθε 20-30 ημέρες ανάλογα με
τον βαθμό προσβολής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων
όπως Downy Mildew, Oidium, Botrytis, Penicillium, Alternaria,
Stemphylium, Scab , Rots, Monilia.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων
όπως Downy Mildew, Oidium, Botrytis, Penicillium, Alternaria,
Stemphylium, Scab , Rots, Monilia.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium animalis sub. Lactis

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Lactobacillus acidophilus
Bifidobacterium animalis sub. Lactis

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ζωοτροφές, μηδική, λιβάδια σανού,
φρέσκο χορτάρι.

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

1-2 Εφαρμογές πριν από κάθε κοπή.

Κηπευτικά
Καρποφόρα δένδρα και θάμνοι
500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα
Άνθη

Κάθε 8-10 ημέρες. Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης επαναλαμβάνουμε
την εφαρμογή.

Καλλωπιστικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων όπως
Downy Mildew, Oidium, Botrytis, Coryneum, Alternaria, Puccinia,
Venturia, Monilia, Nectria.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων όπως
Downy Mildew, Oidium, Botrytis, Coryneum, Alternaria, Puccinia,
Venturia, Monilia, Nectria.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κηπευτικά
Καρποφόρα δένδρα
Άνθη

Κάθε 8-10 ημέρες. Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης
επαναλαμβάνουμε την εφαρμογή.

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα
Καλλωπιστικά

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Η συχνότητα των εφαρμογών ποικίλει ανάλογα με την καλλιέργεια. Για
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο αντίστοιχο πρωτόκολλο κάθε
καλλιέργειας.

Καρύδι, κάστανο, αμύγδαλο, φυστίκι
Καρποφόροι θάμνοι

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Κηπευτικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων όπως οι
βακτηριώσεις Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas spp.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων βακτηριώσεων
όπως Pseudomonas syringae, Erwinia amylovora, Erwinia
carotova, Xanthomonas spp., Xylella fastidiosa.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Άνθη

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Καλλωπιστικά

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Καρποφόροι θάμνοι

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καρποφόρα δένδρα στο στάδιο της
ανθοφορίας

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Δύο εφαρμογές. Στην έναρξη και στο 70% της ανθοφορίας

Καρποφόρα δένδρα στο στάδιο της
καρποφορίας

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Κάθε 20-30 ημέρες για αποφυγή δευτερογενών μολύνσεων

Κάθε 8-10 ημέρες. Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης επαναλαμβάνουμε
την εφαρμογή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον παθογόνων μυκήτων όπως
Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Septoria, Powdery mildew,
Ascochyta, Puccinia, Rice blast.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον εχθρών όπως Lepidoptera
and Diptera.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus psychrodurans
Bacillus licheniformis
Bacillus spp.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

Δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι,
καλαμπόκι, σίκαλη, τριτικάλε)

250 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Ρύζι

250-300 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Όσπρια (φακή, ρεβύθι, φασόλι)

ΜΟΡΦΗ : Υγρό

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Από το καλάμωμα και πριν την ανθοφορία. Οποιαδήποτε στιγμή υπάρχουν
συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη παθογόνων

400 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Από το καλάμωμα και πριν την ανθοφορία. Οποιαδήποτε στιγμή υπάρχουν
συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη παθογόνων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Bacillus sphaericus
ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

Κηπευτικά

400-500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Ανθοκομία

400-500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Δενδροκομία

400-500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Καλλωπιστικά

400-500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Δημητριακά

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή στο φύλλωμα κάθε 8-10 ημέρες. Για να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα του σκευάσματος συνιστάται το ph του διαλύματος
να είναι όξινο (ph-5,5-6) και να προστεθεί ζάχαρη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).

27

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον εχθρών όπως Agriotes
(σιδηροσκούληκα), Diabrotica, Noctuidae, Mole cricket, Beetle,
Sciaridae, Thrips, Whiteflies, Ant.
Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον εχθρών όπως Agriotes
(σιδηροσκούληκα), Diabrotica, Noctuidae, Mole cricket, Beetle,
Sciaridae, Thrips, Whiteflies, Ant.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Metarhizium anisopliae

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΜΟΡΦΗ : Στερεό-Κοκκώδες
ΔΡΑΣΗ :
Eggs and larvae of Agriotes (wireworms), Diabrotica, Noctue,
Mole cricket, Beetle, Sciaridae, Thrips, Aleuroidi, Ants.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Σαλάτες baby : Μυρμήγκια

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σάκος 1 ΚΙΛΟΥ σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Σάκος 5 ΚΙΛΩΝ σε χαρτοκιβώτιο 4 τεμαχίων
Σάκος 10 ΚΙΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε την σκόνη.
Ρ271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Ρ304-340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ : Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Ρ402 Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος.
Ρ501 Απόσυρση του περιεχομένου/συσκευασίας σύμφωνα με τους εθνικούς
κανονισμούς.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Φυτώρια κηπευτικών και
καλλωπιστικών φυτών σε
θερμοκήπια ή υπαίθρια

0,5 Κιλό / m3 τύρφη

Ανάμιξη με την τύρφη πριν τη σπορά, την αλλαγή, ή τη μεταφύτευση.

Κηπευτικά σε θερμοκήπιο ή υπαίθρια

2-2,5 Κιλά/στρέμμα

Εφαρμογή στην επιφάνεια σποράς. Ειδικό βάρος 0,9.

Καρποφόρα δένδρα

2-2,5 Κιλά/στρέμμα

Την άνοιξη μετά την άνθηση διανέμετε το προϊόν ομοιόμορφα γύρω από τις ρίζες.

Δημητριακα, καλαμπόκι

1,5-2 Κιλά/στρέμμα

Εφαρμογή στην επιφάνεια σποράς. Ειδικό βάρος 0,9.

Σαλάτες baby

1 Κιλό/στρέμμα

Κοντά στις φωλιές και τις κολώνες των θερμοκηπίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Metarhizium anisopliae
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Sciaridae, thrips, aleuroidae, ants, bedbugs, diptera, tetranichidae.

ΔΟΣΗ

Κηπευτικά σε θερμοκήπια και
υπαίθρια

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Καρποφόρα δένδρα

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Δημητριακά, καλαμπόκι

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προληπτικά όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του εχθρού ή μόλις
εμφανιστούν οι πρώτες νύμφες και ενήλικα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον εχθρών όπως Sciaridae,
Agriotes (σιδηροσκούληκα), Diabrotica, Thrips Aleuroidides,
Ants, Bed bug, Diptera, Tetranichides.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον εχθρών όπως spider mites
(Tetranychus urticae, Panonychus spp., Eotetranychus spp) Green
bedbug (Nezara viridula), Asian bedbug (Halyomorpha halys)
Lygus pratensis, Pectinophora gossypiella, Diabrotica.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 1% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 5x109 UFC/g
Metarhizium anisopliae
Paecilomyces fumosoroseus (Isaria)

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 1% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 3,5 x108 UFC/g
Metarhizium anisopliae
Paecilomyces fumosoroseus (Isaria)

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

Κηπευτικά

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Καρποφόρα δένδρα

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Καλλωπιστικά

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή στο φύλλωμα τις απογευματινές (πιο δροσερές) ώρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

Σόγια

400 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Βαμβάκι

400 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Καλαμπόκι

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμογή στο φύλλωμα τις απογευματινές (πιο δροσερές) ώρες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η συμβιωτική δράση των βακτηρίων ριζόσφαιρας και των
μυκορριζών βοηθά στην ενεργοποίηση των μηχανισμών
αυτοάμυνας του φυτού εναντίον εχθρών όπως Diptera (Dacus
oleae, Ceratitis capitata, Eurytoma amygdali, Delia floralis).
Οι μυκόρριζες διεγείρουν το φυτό με αποτέλεσμα την πάχυνση
των κυτταρικών τοιχωμάτων, την επιμήκυνση των ριζών, την
παραγωγή του κάλου και της λιγνίνης. Επίσης παράγονται
αντιοξειδωτικά όπως φυτοαλεξίνες και πολυφαινόλες οι
οποίες ενισχύουν την αυτοάμυνα των φυτών.

ΛΙΠΑΣΜΑ EC
Mn (θειικό άλας)

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανική ουσία
Μυκόρριζα 2% (Glomus spp.)
Βακτήρια ριζόσφαιρας περιεχόμενα 1x109 UFC/g
Metarhizium anisopliae
Paecilomyces fumosoroseus
Bacillus sphaericus
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΔΡΑΣΗ :
Ενεργοποίηση των φυτικών μηχανισμών αυτοάμυνας.

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κηπευτικά

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό 2%
ΜΟΡΦΗ : Υγρό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

250-300 Κυβ.Εκ./ 100 Λίτρα νερό

Καρποφόρα δένδρα

250 Κυβ.Εκ./ 100 Λίτρα νερό

Ανθοκομία

Ανθοκομία

300-350 Κυβ.Εκ./ 100 Λίτρα νερό

Καλλωπιστικά

Καλλωπιστικά

250 Κυβ.Εκ./ 100 Λίτρα νερό

500 Κυβ.Εκ./Στρέμμα

Κάθε 7-10 ημέρες ξεκινώντας από τις πρώτες πτήσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
Ρ273 – Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

ΔΟΣΗ

Κηπευτικά

Καρποφόρα δένδρα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (CLP)
Η412 – Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον- Χρόνιος
κίνδυνος κατηγορίας 3

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε περίπτωση προσβολής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υδατοδιαλυτό εκχύλισμα μαγιάς από καθαρές καλλιέργειες
του Saccharomyces cerevisiae. Το εκχύλισμα παράγεται μόνο
από αγνές φυσικές ύλες και πλήρη έλεγχο των διαδικασιών
αυτόλυσης.
Ως προϊόν καλλιέργειας μικροβιακών ουσιών περιέχει και
παρέχει βασικά αμινοξέα καθώς και άλλους παράγοντες
απαραίτητους στη θρέψη των φυτών. Εφαρμοζόμενο στα
φυτά αποτελεί εξαιρετική πηγή αμινοξέων τα οποία είναι
θεμελιώδη για την ανάπτυξη, την πάχυνση των κυττάρων και
την ενδυνάμωση των μηχανισμών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Υδρολίπανση, κηπευτικά , άνθη
Καρποφόρα δένδρα
Καλλωπιστικά
Εφαρμογη στο φυλλωμα
Κηπευτικά- ανθοκομία
Καρποφόρα δένδρα- καλλωπιστικά
Δημητριακά

ΣΥΝΘΕΣΗ :
Οργανικό Άζωτο (Ν) (ξηρό βάρος) 0,5 %
Οργ. Άνθρακας εκχυλίσιμος/C.o -TEC / C οργ. 60%
Οργ. Άνθρακας Umif./C.o εκχυλίσιμος C (HA + FA) / TEC 60%
Οργανικός Άνθρακας -C οργ.% SS 30%
Οργανική ουσία -SO 90%
PH 4,5%
ΜΟΡΦΗ : Υγρό

ΔΟΣΗ

800 Κυβ.Εκ.-1 Λίτρο/ στρέμμα

150-200 Γραμ./ 100 Λίτρα νερό

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κάθε 15-20 ημέρες

Κάθε 20-30 ημέρες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΣΥΝΘΕΣΗ :
Πρωτεΐνες κατά Kjeldahl 69.19%
Υγρασία 6%
Στάχτη 13.11%
PH 5,4 (5% δ.μα)
Συνολικές Ίνες 2.64%
Υδατάνθρακες 7.27%
Θερμίδες 308 kcal / 100 g
Ολικό λίπος 0.27%

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΟΡΦΗ : Υγρό

ΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κηπευτικά

500 Κυβ.Εκ.- 1 Λίτρο/10 στρέμματα

Καρποφόρα δένδρα

1,5- 2 Λίτρα/10 στρέμματα

Δημητριακά

1,5 Λίτρο/10 στρέμματα

Ανθοκομία

500 Κυβ.Εκ.- 1 Λίτρο/10 στρέμματα

Καλλωπιστικά

1 Λίτρο/10 στρέμματα

Σε κατάσταση stress είτε λόγω καιρού είτε λόγω ελλιπούς θρέψης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ανάμιξη polysorbate και αιθοξυλιωμένης αλκοόλης , στη
σωστή αναλογία, επιτυγχάνει την μείωση της επιφανειακής
τάσης του νερού και τη δημιουργία ενός ομογενούς φιλμ
κάλυψης της φυλλικής επιφάνειας
ΟΦΕΛΗ
Η προσθήκη Acquaflow στις εφαρμογές επιτρέπει την βελτίωση
και αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαφυλλικών
εφαρμογών.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Alcohol ethoxylate 15% CAS Number 68551-12-2
Polysorbate 80 15% CAS Number 9005-65-6
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σε συνδυασμό με τις εφαρμογές φυλλώματος.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μπουκάλι 1 Λίτρου σε χαρτοκιβώτιο 16 τεμαχίων
Μπιτόνι 5 Λίτρων σε χαρτοκιβώτιο 2 τεμαχίων
Μπιτόνι 10 Λίτρων
Μπιτόνι 20 Λίτρων
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Εδαφος

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το Acquaflow συνδυάζεται με όλα τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα. Επιπλέον συνδυάζεται με προϊόντα που περιέχουν
βακίλλους και μύκητες. Συστήνουμε κατά την ανάμιξη με νέα
προϊόντα να γίνονται πάντα δοκιμαστικές εφαρμογές.

ΔΟΣΗ

250-300 Ml / 100 l νερό

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε περίπτωση ανάγκης επανεξετάζεται

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μην το αναμιγνύετε με χαλκό και θειάφι.
Να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό μέρος.
Να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας. ΡΗΙ ημέρες μηδέν (ημέρες πριν από την συγκομιδή).
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ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Geenea ιδρύθηκε το 2012 από τον Emilio Disarò. Είναι μια εταιρεία
βιοτεχνολογίας η οποία επικεντρώνεται στον χώρο της γεωργίας, της
υγείας και του περιβάλλοντος. Η ανάλυση, η έρευνα και τα προϊόντα που
προσφέρουμε απευθύνονται στον κόσμο της γεωργικής παραγωγής, τους
καταναλωτές και τους ειδικούς που ασχολούνται με την διασφάλιση μιας
ασφαλούς διατροφικής αλυσίδας και ενός υγειούς περιβάλλοντος.
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ
Η Geenea είναι παρούσα σε όλη την Ευρώπη μέσω ενός δικτύου διανομέων.
Η παραγωγική μονάδα βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στην Θεσσαλονίκη.
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Μέσα σε 10 σχεδόν έτη η Geenea έχει δημιουργήσει και αναπτύξει
εργαλεία που αποσκοπούν στην 360ο προστασία των φυτών και ζώων με
επαναστατικά προϊόντα και τεχνολογίες. Στόχος μας αποτελεί να μπορέσουν
να αναπτυχθούν υγιή και ολοκληρωμένα φυτά χωρίς την βοήθεια χημικών
εισροών. Για την Geenea αποτελεί προτεραιότητα η υγεία του καταναλωτή
χωρίς κανένα συμβιβασμό. Συνδυάζοντας τις ανάγκες των καταναλωτών
σε αλληλεπίδραση με τη φύση, η εταιρεία προσφέρει απλές λύσεις αλλά
και προϊόντα για επαγγελματίες με μηδενικά υπολείμματα. Μέσω της
έρευνας, της δημιουργίας και της καινοτομίας επιτυγχάνεται καθημερινά η
ανάπτυξη νέων προϊόντων ώστε να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά
από όλους.
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ
Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται είναι ο συνδυασμός των πιο
εξελιγμένων βιο-τεχνολογικών ερευνών που εφαρμόζονται από την ομάδα
γεωπόνων μας σε άμεση επαφή με τις μονάδες παραγωγής ανά τον κόσμο.
Η Geenea στοχεύει να βοηθήσει τη γεωργική παραγωγή, τους καταναλωτές
και τους επιστήμονες να δημιουργήσουν υγιή και ολοκληρωμένα φυτά
μέσω της χρήσης σκευασμάτων τα οποία είναι ασφαλή για τον καταναλωτή,
τον χρήστη και το περιβάλλον. Αυτά δεν έχουν αρνητικό αντίκτυπο για
το περιβάλλον, τα ζώα , είναι GMO free και Vegan friendly. Ένα τελείως
διαφορετικό παράδειγμα από τα δεδομένα με την χρήση χημικών σήμερα.
Emilio Disarò

Καρποφόρα
δένδρα

Εσπριδοειδή

Λεμόνι

Ακρόδρυα

Καρύδι, κάστανο, αμύγδαλο

Γιγαρτόκαρπα

Μήλο, αχλάδι

Πυρηνόκαρπα

Βερύκοκο, κεράσι, ροδάκινο, δαμάσκηνο, ελιά

Μικρά καρποφόρα

Σταφύλι, φράουλα, βατόμουρο ή μύρτιλο,
ιπποφαές, ακτινίδιο

Διάφορα δένδρα

Ρόδι, μπανάνα

Ρίζες Βολβώδη

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑS*

ΣΟΓΙΑ

ΔΈΝΤΡΟ

ΖΩΟΤΡΟΦΗ

ΒΕΡΥΚΟΚΟ

ΙΠΠΟΦΑΕΣ

ΣΤΑΦΥΛΙ

ΚΑΣΤΑΝΟ

ΠΑΤΑΤΑ

ΜΗΔΙΚΗ

ΑΓΓΟΥΡΙ

ΤΟΜΑΤΑ

ΤΟΥΛΙΠΑ

ΣΚΟΡΔΟ

ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΦΑΣΟΛΙ

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΕΛΙΑ

ΜΑΡΟΥΛΙ

ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΑΓΓΙΝΑΡΑ

ΣΙΤΑΡΙ

ΠΕΠΟΝΙ

ΡΥΖΙ

ΦΡΑΟΥΛΑ

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

ΑΧΛΑΔΙ

ΚΑΡΥΔΙ

ΛΕΜΟΝΙ

ΜΗΛΟ

ΡΕΠΑΝΙ

ΚΕΡΑΣΙ

ΚΑΡΟΤΟ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ

ΠΙΠΕΡΙΑ

ΑΜΥΓΔΑΛΟ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

ΝΕΡΟ

Καρότο, ρεπάνι, γογγύλι

Διάφορα κηπευτικά Κρεμμύδι, σκόρδο
Κηπευτικά
Λάχανα
Φυλλώδη
Φρέσκα όσπρια
Κηπευτικά
Ελαιούχοι σπόροι

Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, πεπόνι,
κολοκύθι, καρπούζι, κολοκυθάκι
Κουνουπίδι, λάχανο, μπρόκολο
Μαρούλι, μαϊντανός
Φασολάκι, αρακάς

Διάφορα κηπευτικά Σπαράγγι, μάραθος ,αγγινάρα
Σόγια, ελαιοκράμβη, βαμβάκι

Πατάτες
Τριαντάφυλλο
Άνθη

Τουλίπα

Ελαιούχοι σπόροι

Σόγια, ηλίανθος, ελαιοκράμβη, βαμβάκι

Καλλωπιστικά

Δένδρα, άνθη, γκαζόν

Δημητριακά

Σιτ’αρι, καλαμπόκι, ρύζι

Όσπρια

Φασολάκι, αρακάς

Μεγάλη
Καλλιέργεια

Δημητριακά+ Ελαιούχοι σπόροι, Τεύτλα

Ζωοτροφές

Μηδική

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌΣ ΑΝΤΙΠΡΌΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
GEENEA MED IKE
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΙΝΔΟΣ- 57022
MAIL : INFO@GEENEAMED.GR
ΤΗΛ: 2311821982
+30 6907561719

