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Profi Complet
Υγρό λίπασμα για αντιμετώπιση συνδυασμένων τροφοπενιών. Υψηλής περιεκτικότητας σε
Άζωτο(N), Νιτρικό και Ουρικό. Περιέχει επίσης Κάλιο(K2O), Μαγνήσιο(MgO), Χαλκό(Cu), Σίδηρο(Fe),
Μαγγάνιο(Mn), Βόριο(B), Ψευδάργυρο(Zn), Θείο(S), Μολυβδαίνιο(Mo) καθώς και αμινοξέα, πεπτίδια
και εκχυλίσματα φυκών και ζύμης. Ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών, την καρποφορία και την
ποιότητα των καρπών. Συνδυάζεται με όλα τα συνήθη φυτοφάρμακα και λιπάσματα.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %

Η AGROSITOS A.E. ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων γύρω από τον γεωργικό τομέα.
Ιδρύθηκε το 2010 με κύριες δραστηριότητες τη

σποροπαραγωγή και την εμπορία δημητριακών.
Σε εθνικό επίπεδο, η AGROSITOS Α.Ε. συνεργάζεται
με το Ινστιτούτο Σιτηρών και το Ινστιτούτο

Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών του

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Με την πάροδο των χρόνων
η εταιρεία ανέπτυξε συνεργασίες με μερικούς από

Άζωτο (N) Ολικό		

6%(Β/Β)			

8,0%(Β/Ο)

Άζωτο (N) Νιτρικό		

2,2%(Β/Β)		

3%(Β/Ο)

Άζωτο (N) Ουρικό		

3,8%(Β/Β)		

5,1%(Β/Ο)

Κάλιο (K2O)			

6%(Β/Β)			

8,0%(Β/Ο)

Μαγνήσιο (MgO)		

2%(Β/Β)			

2,7%(Β/Ο)

Χαλκός (Cu)			

0,4%(Β/Β)		

0,5%(Β/Ο)

Σίδηρος (Fe)			

1,8%(Β/Β)		

2,4%(Β/Ο)

Μαγγάνιο (Mn)		

0,7%(Β/Β)		

0,9%(Β/Ο)

Βόριο (B)			

0,4%(Β/Β)		

0,5%(Β/Ο)

Ψευδάργυρος (|n)		

1,4%(Β/Β)		

1,9%(Β/Ο)

Θείο (S)			

2,2%(Β/Β)		

3%(Β/Ο)

Μολυβδαίνιο (Mo)		

0,001%(Β/Β)		

0,0010%(Β/Ο)

Αμινοξέα , φύκη , βιταμίνες

2,5%(Β/Β)		

3,3%(Β/Ο)

Γενική δοσολογία: 1-2 λίτρα / 1000m2 μέσα από το σύστημα άρδευσης ή διαφυλλικά 200-300 cc / 100 λίτρα νερό.
Μήλα - Αχλάδια: (1-3 εφαρμογές συνολικά). 1η εφαρμογή: 150-200 cc / 100 lt νερού, έναρξη νέας βλάστησης.
2η εφαρμογή: 250 - 300 cc / 100 lt νερού μετά από 15-20 ημέρες.

τους μεγαλύτερους σποροπαραγωγικούς οίκους

Πυρηνόκαρπα: (1-3 εφαρμογές συνολικά). 1η εφαρμογή: 150-200 cc / 100 lt νερού, έναρξη νέας βλάστησης.
2η εφαρμογή: 200 - 300 cc / 100 λίτρα νερό μετά την πτώση των πετάλων.

συγκεκριμένο κλάδο.

Ακτινίδια: (2-3 εφαρμογές συνολικά). 1η εφαρμογή: 150 - 200 cc / 100 lt νερού, νέα βλάστηση (4-6 νέα φύλλα).
2η εφαρμογή: 200-300 cc / 100 lt νερού, 15-20 ημέρες αργότερα.

ανά τον κόσμο και πλέον έχει εδραιωθεί στο

Από το 2017, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στο

χώρο της θρέψης, με πλήρη σειρά διαφυλλικών
λιπασμάτων για όλες τις καλλιέργειες, έτσι ώστε
να υποστηρίζει και να καλύπτει τους πελάτες

της κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής
περιόδου.

Αμπέλια: (συνολικά 2-3 εφαρμογές). Διαφυλλικά: 200 - 300 cc / 100 λίτρα νερού το καθένα, αρχίζοντας από τη νέα βλάστηση
μέχρι την πτώση των πετάλων. (Κατά την πρώτη εφαρμογή συνιστάται η μικρότερη δόση).
Κηπευτικά: Διαφυλλικά: 200 - 300 cc / 100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: 1-2 λίτρα / 1000m2.
Φράουλα: Υδρολίπανση: 1-2 λίτρα / 1000m2. Διαφυλλικά: 200 - 300 cc / 100 λίτρα νερό

Quelante PLUS Cu

Ειδικό σκεύασμα Χαλκού (Cu) σε χηλική μορφή γλουκονικού οξέος και LS. Αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά τροφοπενίες Χαλκού, συμβάλλοντας και στην ενεργοποίηση ενζυμικών
αντιδράσεων εντός του φυτού. Συμμετέχει στη φωτοσύνθεση, βελτιώνει το μεταβολισμό των
υδατανθράκων και ενισχύει τα κυτταρικά τοιχώματα. Να αποφεύγεται ο συνδυασμός με
σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο. Εφαρμόζεται τις ψυχρότερες ώρες της ημέρας και αμέσως
μετά την παρασκευή του διαλύματος. Για ψεκασμό στα θερμοκήπια να εφαρμόζονται οι μικρότερες
δόσεις.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
Χαλκός (Cu) σε χηλικές μορφές
γλουκονικού οξέος και LS

6,2%(Β/Β)

8,0%(Β/Ο)

Γενική δοσολογία: 200 cc / 1000m2 μέσα από το σύστημα άρδευσης ή διαφυλλικά 200-300 cc /

100 λίτρα νερό

Quelante B

Υγρό λίπασμα υψηλής συγκέντρωσης Βορίου (B) σε μορφή που παρέχει μεγάλη βιοδιαθεσιμότητα
στα φυτά, γεγονός που το καθιστά αποτελεσματικό ακόμα και σε έντονες περιπτώσεις τροφοπενιών.
Σημαντική επίδραση στην ανθοφορία, καρπόδεση, κυτταροδιαίρεση ακόμα και στη μετακίνηση
ορμονών εντός του φυτού.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
Βόριο (B) Πυκνή μορφή διαθέσιμου 		
Βόριο σε σύμπλοκη υδατοδιαλυτή

11%(Β/Β)		

14%(Β/Ο)

Quelante Zn

Υγρό λίπασμα Ψευδαργύρου (Zn) EDTA. Μορφή ιδιαίτερα αφομοιώσιμη από τα φυτά, παράγοντας
που καθιστά το σκεύασμα αποτελεσματικό τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση ακόμα
και των πιο έντονων περιπτώσεων τροφοπενιών του στοιχείου. Ο Ψευδάργυρος παίζει σημαντικό
ρόλο στην ορθή ανάπτυξη βλαστών, φύλλων και καρπών, όπως και στη γονιμοποίηση. Εφαρμόζεται
τις ψυχρές ώρες της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος. Σε περίπτωση
δημιουργίας κρυστάλλων δεν μειώνεται η αποτελεσματικότητά του.

ΣΥΝΘΕΣΗ %
Ψευδάργυρος (Zn)

Γενική δοσολογία: 0,75-1,2 λίτρα / στρέμμα μέσα από το σύστημα άρδευσης ή 75-150 cc /
100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος.
Ελιές: (1-2 εφαρμογές φυλλώματος συνολικά).
1η εφαρμογή: 100 gr / 100 lt νερού κατά την έναρξη της ανθοφορίας.
2η εφαρμογή: Μετά την καρπόδεση στην ίδια δοσολογία.
Ροδάκινα - Αμύγδαλα - Κεράσια: Διαφυλλικά: 100 gr / 100 λίτρα νερό μετά την πτώση
των πετάλων.
Μήλα - Αχλάδια: Διαφυλλικά: 100 gr / 100 λίτρα νερό μετά την πτώση των πετάλων.
Αμπελώνες: 1η εφαρμογή: 100 gr / 100 lt νερού πριν από την ανθοφορία.
Σε σοβαρά προβλήματα, εφαρμόστε ξανά μετά την πτώση των πετάλων στην ίδια
δοσολογία όπως παραπάνω.
Ντομάτα - αγγούρι: Η πρώτη εφαρμογή τίθεται πριν τη λίπανση των λουλουδιών,
2η εφαρμογή μετά την καρπόδεση με 100- 150 gr / 100 λίτρα νερό.
Φυλλώδη λαχανικά (κουνουπίδι, λάχανο, μπρόκολο):
1η εφαρμογή 100 - 150 gr / 100 lt νερού, όταν αρκετό φύλλωμα έχει αναπτυχθεί για την απορρόφηση των λιπασμάτων.
Ζαχαρότευτλα: Διαφυλλικά: Κατά το στάδιο των 6-8 φύλλων με 100 - 150 gr / 100 λίτρα νερό.

Quelante B/Zn

Υγρό λίπασμα Οργανικού Βορίου (B) και Ψευδαργύρου (Zn) EDTA, μορφές εύκολα αφομοιώσιμες
από τα φυτά. Προάγει την ανθοφορία, τη γονιμοποίηση και την κυτταροδιαίρεση. Προλαμβάνει
φυσιολογικές ανωμαλίες που παρουσιάζονται σε ορισμένες καλλιέργειες, από την έλλειψη Βορίου.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
Βόριο (B)			

2,4%(Β/Β)

3%(Β/Ο)

Ψευδάργυρος (Zn*)		

2,4%(Β/Β)

3%(Β/Ο)

*EDTA μορφή
Γενική δοσολογία (Εφαρμογή μέσα από το σύστημα άρδευσης): 100-300 cc / 1000m2
Γενική δοσολογία (Διαφυλλικός ψεκασμός): 200-300 cc / 100 λίτρα νερό.
Ελιές: 1η εφαρμογή: 200 - 300 cc / 100 λίτρα νερού στην αρχή της άνθησης.
2η εφαρμογή: κατά την καρπόδεση με την ίδια δοσολογία.
Μήλα - Αχλάδια: 1η εφαρμογή 200 - 300 cc / 100 λίτρα νερού, πριν την άνθηση,
2η εφαρμογή: 150 -200 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού μετά φρούτα
Αμύγδαλα - Ροδάκινα - Κεράσια: 1η εφαρμογή: 150-300 cc / 100 lt νερού μετά την πτώση των
πετάλων.
Αμπέλια: 1η εφαρμογή: 200-300 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού, στην αρχή της νέας ανάπτυξης βλαστών
(μετά τη διαμόρφωση 3-4 νέων φύλλων). 2η εφαρμογή: πριν την άνθηση ή κατά την καρπόδεση με
την ίδια δοσολογία.
Λαχανικά (ντομάτα - αγγούρι):
Διαφυλλικά: 100 - 200 cc / 100 λίτρα νερό (3-4 εφαρμογές)
Φυλλώδη λαχανικά (κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο):
Διαφυλλικά: 200 - 300 cc / 100 λίτρα νερό, όταν η «κεφαλή» αρχίζει να σχηματίζεται.

4,5%(Β/Β)

6,0 %(Β/Ο)

EDTA μορφή		

Γενική δοσολογία: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 200-400 cc / 100 λίτρα νερό ή υδρολιπάνσεις με 1-3
λίτρα / 1000m2

Γιγαρτόκαρπα: Διαφυλλικός ψεκασμός με 200-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό στη νέα βλάστηση και
πριν την άνθηση.
Ελιά: 200-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό στο στάδιο του ‘κροκιάσματος’.
Αμπέλι: 1η εφαρμογή διαφυλλικά με 150-250 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό κατά την έκπτυξη της νέας
βλάστησης και 2η εφαρμογή με 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό πριν την έναρξη της άνθησης.
Κηπευτικά: Διαφυλλικοί ψεκασμοί με 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό ή 1-2 λίτρα / στρέμμα για
εφαρμογή από το έδαφος, πριν την πρώτη άνθηση και επανάληψη πριν την άνθηση του κάθε
επόμενου σταυρού.

Quelante Pro Calcium

Υγρό λίπασμα Ασβεστίου (CaO), εμπλουτισμένο με Νιτρικό Άζωτο (N), Μαγνήσιο (MgO), Χαλκό
(Cu) EDTA, Σίδηρο (Fe) EDTA, Μαγγάνιο (Mn) EDTA, Ψευδάργυρο (Zn) EDTA και Μολυβδαίνιο (Mo).
Η ειδική του σύνθεση παρέχει αυξημένη βιοδιαθεσιμότητα και απορρόφηση των στοιχείων από τα
φυτά, αντιμετωπίζει άμεσα τροφοπενίες Ασβεστίου και αυξάνει το χρόνο δράσης του σκευάσματος.
Συνδυάζεται με όλα τα συνήθη φυτοφάρμακα και λιπάσματα πλην των φωσφορούχων, θειικών
και αλκαλικών.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
Άζωτο (N) (Νιτρικό)		

8,5%(Β/Β)

12%(Β/Ο)

Ασβέστιο (CaO)		

15%(Β/Β)		

21%(Β/Ο)

Μαγνήσιο (MgO)		

2%(Β/Β)		

2,8%(Β/Ο)

Χαλκός (Cu*)			

0,01%(Β/Β)

0,014%(Β/Ο)

Σίδηρος (Fe*)			

0,01%(Β/Β)

0,014%(Β/Ο)

Μαγγάνιο (Mn*)		

0,01%(Β/Β)

0,014%(Β/Ο)

Ψευδάργυρος (Zn*)		

0,01%(Β/Β)

0,014%(Β/Ο)

Μολυβδαίνιο (Mo)		

0,001%(Β/Β)

0,0014%(Β/Ο)

Οργανική ουσία		

2%(Β/Β)		

2,8%(Β/Ο)

* χηλική – EDTA μορφή

Γενική δοσολογία: Υδρολιπάνσεις με 1-2 λίτρα / στρέμμα ή διαφυλλικές εφαρμογές με 200-400 cc / 100 λίτρα νερό
Κεράσια:
Διαφυλλικά: 200 - 300 cc / 100 λίτρα νερό, όταν ξεκινά το χρωματισμό, προκειμένου να αποφευχθεί το σχίσιμο των καρπών.
Μήλα: (συνολικά 2-5 εφαρμογές).
1η εφαρμογή: 150 -200 cc / 100 lt νερό μετά την καρπόδεση. Επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με 200 - 300 cc / 100 lt νερού,
προκειμένου να αποφευχθούν ανωμαλίες.
Λαχανικά (τομάτα - πιπέρι - αγγούρι ):
1η εφαρμογή με 200-400 κ.εκ. / 100 λίτρα νερό μετά την καρπόδεση. Ακολουθήστε τις εφαρμογές με την ίδια δόση όπως παραπάνω.
Υδρολίπανση: 1 - 2 lt / 1000m2 στις ίδιες περιόδους όπως παραπάνω. Για τα θερμοκήπια συνιστώνται οι χαμηλότερες τιμές.
Καρπούζι - Πεπόνι:
1η εφαρμογή: 200 - 400 cc / 100 lt νερό μετά την καρπόδεση και ακολουθήστε τις εφαρμογές μετά από κάθε καρπόδεση στις ίδιες
δόσεις. Υδρολίπανση: 2 - 3 lt / 1000m2 στις ίδιες περιόδους όπως παραπάνω.

Quelante Pro Mg

Quelante Kali Plus

Υγρό σταθεροποιημένο λίπασμα Μαγνησίου (MgO), ισχυρά βιοδιαθέσιμο, εμπλουτισμένο με
Νιτρικό και Ουρικό Άζωτο (N). Περιέχει Σίδηρο (Fe) EDTA, Μαγγάνιο (Mn) EDTA, Ψευδάργυρο (Zn)
EDTA, Χαλκό (Cu) EDTA και Μολυβδαίνιο (Mo). Περιέχει επίσης αμινοξέα και επιλεγμένους σακχαρίτες
που συμβάλλουν στην αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας των περιεχομένων στοιχείων από τα φυτά,
αυξάνοντας την ταχύτητα απορρόφησής και μετακίνησής τους μέσα στο φυτό και βελτιώνοντας
την αξιοποίησή τους. Συνδυάζεται με όλα τα συνήθη φυτοφάρμακα και λιπάσματα.

Υγρό λίπασμα υψηλής συγκέντρωσης Καλίου (K2O), μορφή εύκολα αφομοιώσιμη από τα
φυτά, εμπλουτισμένο με αμινοξέα που διασφαλίζουν υψηλή βιοδιαθεσιμότητα. Προλαμβάνει
και αντιμετωπίζει άμεσα προβλήματα τροφοπενιών. Συμβάλλει στη βελτίωση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων. Συνδυάζεται με όλα τα συνήθη φυτοφάρμακα και λιπάσματα.
Εφαρμόζεται τις ψυχρότερες ώρες της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
Κάλιο (K2O)		

22% (Β/Β)

30% (Β/Ο)

9,8%(Β/Ο)

L-Αμινοξέα 		

7,5% (Β/Β)

10% (Β/Ο)

1%(Β/Β)		

1,4%(Β/Ο)

Μαγνήσιο (MgO)		

9%(Β/Β)		

12,5%(Β/Ο)

Γενική δοσολογία: 1-2 λίτρα / 1000m2 μέσα από το σύστημα άρδευσης ή διαφυλλικά 200-400 cc /
100 λίτρα νερό.

Σίδηρος (Fe*)			

0,01%(Β/Β)

0,014%(Β/Ο)

Μαγγάνιο (Mn*)		

0,01%(Β/Β)

0,014%(Β/Ο)

Ψευδάργυρος (Zn*)		

0,01%(Β/Β)

0,014%(Β/Ο)

Χαλκός (Cu*)			

0,02%(Β/Β)

0,03%(Β/Ο)

Μολυβδαίνιο (Mo)		

0,001%(Β/Β)

0,0014%(Β/Ο)

Οργανική ουσία		

2%(Β/Β)		

2,8%(Β/Ο)

Άζωτο (N)			

8%(Β/Β)		

11,2%(Β/Ο)

Άζωτο (N) Νιτρικό		

7%(Β/Β)		

Άζωτο (N) Ουρικό		

* χηλική EDTA μορφή
Γενική δοσολογία: Υδρολιπάνσεις με 0,5-2 λίτρα / 1000m2 ανάλογα με την καλλιέργεια ή διαφυλλικές εφαρμογές με 200-300 cc /
100 κιλά νερό.
Μήλα (κόκκινες ποικιλίες): Υδρολίπανση: 1,5 - 2 λίτρα / 1000m2 σε αλλαγή του χρώματος (επανάληψη μέσα σε 10 ημέρες).
Διαφυλλικά: 1η εφαρμογή, 250-400 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού, κατά τη διάρκεια των ίδιων περιόδων καλλιέργειας.
Αμπέλια: Διαφυλλικά: 1η εφαρμογή, 200-300 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού, στο στάδιο της ταχείας αύξησης των σταφυλιών. Ακολουθήστε
τις εφαρμογές κάθε 10-15 ημέρες με την ίδια δοσολογία. Υδρολίπανση: 1,5 - 2 lt / 1000m2 στα ίδια στάδια καλλιέργειας.
Ντομάτα: Διαφυλλικά: 200 - 300 cc / 100 λίτρα νερού όταν η 1η σταυρός προσεγγίζει την ωρίμανση και επανάληψη των εφαρμογών
με την ίδια δοσολογία κάθε 20 ημέρες. Υδρολίπανση: 1 - 2 lt / 1000m2 σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.
Πιπέρι - Μελιτζάνα: Φυλλοβόλο: 1η εφαρμογή, 200 - 300 cc / 100 lt νερού, κατά την έναρξη της ωρίμανσης. Επαναλάβετε την
εφαρμογή με την ίδια δοσολογία όταν υπάρχει μεγάλη παραγωγή. Υδρολίπανση: 1-2 lt / 1000m2 σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.

Quelante Fe

Πυρηνόκαρπα: (1-3 εφαρμογές συνολικά).
1η εφαρμογή: 200 - 300 cc / 100 lt. νερού στην αρχή του χρωματισμού.
2η εφαρμογή: 10-15 ημέρες αργότερα με την ίδια δοσολογία.
Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε ξανά μετά από 10 ημέρες στην ίδια δοσολογία όπως παραπάνω.
Μήλα (κόκκινες ποικιλίες): (1-3 εφαρμογές συνολικά).
1η εφαρμογή: 150 - 200 cc / 100 lt. νερού στην αρχή του χρωματισμού.
2η εφαρμογή: 200 - 300 cc / 100 lt. νερού, 15 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή.
Εάν είναι απαραίτητο, κάντε ξανά 10-15 ημέρες μετά το 2ο, με την ίδια δοσολογία.
Αμπέλι:
2-3 εφαρμογές από χρωματισμό και στη συνέχεια 200 - 300 cc / 100 lt νερού κάθε 15-20 ημέρες.
Λαχανικά:
200-300 cc / 100 lt. νερού στο στάδιο του χρωματισμού.
Υδρολίπανση: 1-2 lt. / 1000m2.
Καρπούζι - πεπόνι:
1η εφαρμογή: 200 - 400 cc / 100 lt. του νερού, όταν τα φρούτα έχουν το μισό μέγεθος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ποικιλίας.
Υδρολίπανση: 2 - 3 lt. / 1000m2.
Πατάτες:
1η εφαρμογή: 300-400 cc / 100 lt. νερού κατά τη διάρκεια σχηματισμού οζιδίων ή 2 - 3 lt. / 1000m2 μέσω του συστήματος άρδευσης.
Επαναλάβετε την εφαρμογή 10 ημέρες αργότερα, με την ίδια δόση όπως παραπάνω.
Φράουλες:
Υδρολίπανση: 1-2 lt. / 1000m2. Φυλλοειδή: 200 - 300 cc / 100 lt. νερού στην αρχή του χρωματισμού.

Υγρό λίπασμα χηλικού Σιδήρου (Fe) με αμινοξέα, η σύνθεση του σκευάσματος το καθιστά εύκολα
αφομοιώσιμο από τα φυτά. Προλαμβάνει και αντιμετωπίζει τη συνήθη τροφοπενία σιδήρου
που καθυστερεί τη βλαστική ανάπτυξη των φυτών, μειώνει τη φωτοσύνθεση και σε μη έγκαιρη
αντιμετώπιση παρατηρούνται μέχρι και νεκρώσεις των ιστών.
ΣΥΝΘΕΣΗ %
Χηλικός Σίδηρος		

3,8 %(Β/Β)

5,0 %(Β/Ο)

Αμινοξέα 			

9,5		

12,5

Γενική δοσολογία (Προληπτικά): 100-150 cc σε 100 λίτρα νερό, σε 1-3 εφαρμογές.
Γενική δοσολογία (Θεραπευτικά): 150-300 cc σε 100 λίτρα νερό, σε 2-3 εφαρμογές.
Πυρηνόκαρπα: (1-2 εφαρμογές συνολικά).
1η εφαρμογή: 150-200 cc / 100 lt νερού κατά την έναρξη της βλάστησης.
2η εφαρμογή: 200 - 300 cc / 100 lt νερού 15-20 ημέρες αργότερα.
Μήλα - αχλάδια: (2-3 εφαρμογές συνολικά). 1η εφαρμογή: 150-200 cc / 100 lt νερού κατά την
έναρξη της βλάστησης. 2η εφαρμογή: 200 - 300 cc / 100 lt νερού 15 ημέρες αργότερα.
3η εφαρμογή: Εάν είναι απαραίτητο, 200-300 κ.εκ. / 100 λίτρα νερού μετά την πτώση των πετάλων.
Ακτινίδια: (2-3 εφαρμογές ανά εποχή). 1η εφαρμογή: 150-200 cc / 100 lt νερού κατά την έναρξη
της βλάστησης. 2η εφαρμογή: 15-20 ημέρες μετά την 1η εφαρμογή, σε δόση 200 - 300 cc / 100 lt νερού.
3η εφαρμογή: Εάν είναι απαραίτητο, 200-300 cc / 100 lt νερού 10-15 ημέρες μετά την πτώση των πετάλων.
Αμπέλια: 2-3 εφαρμογές. 200 - 300 cc / 100 λίτρα νερού, από την βλάστηση έως τα πέταλα που πέφτουν.
Κατά την 1η εφαρμογή, συνιστάται η χαμηλότερη δοσολογία.
Φράουλες: Διαφυλλικά: 200 - 300 cc / 100 λίτρα νερό

Amino – 1

Σκεύασμα υψηλής συγκέντρωσης αμινοξέων, συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της
ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Ενισχύει τη φυσική κατάσταση των φυτών και τη
μετασυλλεκτική τους αντοχή.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ % (Β/Β) 37% Β/Β
L-Αμινοξέα		

42% (B/Ο)

Γενική δοσολογία για υδρολίπανση: 0,5-1 λίτρο / στρέμμα, σε όλη τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου.
Γενική δοσολογία διαφυλλικά: 100-200cc / 100 lt νερό σε όλη τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου.

Steady

Nutri – Stock

Υγρό λίπασμα Ουρικού και Πολυμερισμένου αζώτου φορμαλδεϋδουρίας (N), φόρμουλα που
επιτυγχάνει βραδεία αποδέσμευση του στοιχείου έχοντας ως αποτέλεσμα τη διάθεσή του για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τις παρενέργειες της απότομα αυξημένης αζωτούχου
λίπανσης. Περιορίζει και την έκπλυση του αζώτου.

Άζωτο (N) Ολικό				

24%

(Β/Β)

30% (Β/Ο)

Λίπασμα σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης που περιέχει Φώσφορο (P2O5), Κάλιο (K2O),
Μαγνήσιο (MgO), Βόριο (B) και Ψευδάργυρο (Zn) EDTA. Κύριος ρόλος του σκευάσματος
η ενίσχυση των ανθοφόρων οφθαλμών των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά για την μεγιστοποίηση της παραγωγής της επόμενης χρονιάς. Εφαρμόζεται
τις ψυχρότερες ώρες της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος.
Δε συνδυάζεται με προϊόντα που περιέχουν ασβέστιο. Να μην εφαρμόζεται σε
φυτά που βρίσκονται σε οποιαδήποτε κατάσταση stress.

Άζωτο N Ουρικό				

7,0% (Β/Β)

9,0% (Β/Ο)

Πολυμερισμένο άζωτο φορμαλδεϋδουρίας

17,0% (Β/Β)

21,0%(Β/Ο)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ % (δεν έχει βάρος κατ’όγκο σύνθεση)

Χαλκός (Cu)

0,16% (B/B)

ΣΥΝΘΕΣΗ %

			

0,2 % (B/O)

Γενική δοσολογία για διαφυλλικά: 200-500 cc / 100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος.
Γενική δοσολογία με υδρολίπανση: 1- 1,5 λίτρο / 1000m2
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κατάλληλοι περίοδοι εφαρμογής για ορισμένες καλλιέργειες.
Κηπευτικά: Στα πρώτα στάδια μετά την μεταφύτευση με 200-250 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.
Ελιά - εσπεριδοειδή: Στην έναρξη της κυκλοφορίας των χυμών και μετά το δέσιμο του καρπού με
200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.

Φωσφόρος (P2O5)		

5,5%

(Β/Β)

Κάλιο (K2O)			

3,0 % (Β/Β)

Μαγνήσιο (MgO)			

14,0 % (Β/Β)

Βόριο (B)				

2,6 % (Β/Β)

Ψευδάργυρος (Zn)*		

2,0%

(Β/Β)

*EDTA
Γενικές δοσολογίες: Διαφυλλική εφαρμογή με 0,5kg / στρέμμα με 50-100lt νερό /
στρέμμα, μετά τη συγκομιδή και πριν πέσουν τα φύλλα.

Αμπέλι: Στο στάδιο της νέας βλάστησης με 150-200 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό
Βαμβάκι: Στα 6-8 φύλλα με 200-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.

pH Fix
Βελτιωτικό ψεκαστικών διαλυμάτων. Προλαμβάνει και προστατεύει την οξείδωση και αδρανοποίηση
των φυτοφαρμάκων τα οποία χάνουν τη δραστικότητά τους σε τιμές pH μεγαλύτερες του 7. Πρέπει
να προστίθεται πρώτο στο ψεκαστικό υγρό και μετά να ακολουθεί η προσθήκη των υπόλοιπων
αγροχημικών.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
Άζωτο (N) Αμιδικό		

3%

(Β/B)

Φώσφορος (P2O5)		

20% (Β/Β)

Κάλιο (K2O)			

3%

(Β/Β)

Σκληρά νερά: Περίπου 75-100 cc /100 λίτρα νερό
Ημίσκληρα νερά: Περίπου 20-30 cc /100 λίτρα νερό
Μαλακά νερά: Περίπου 10-15 cc /100 λίτρα νερό
Γενική δοσολογία 50 cc / 100 λίτρα νερό. Η ιδανική ποσότητα για την επίτευξη του ιδανικού pH
προσδιορίζεται από την αλλαγή χρώματος των ψεκαστικών υγρών σε ροζ.

Ariston VitΑ
Βιοενεργοποιητής αμινοξέων και φυτικών εκχυλισμάτων, ενισχυτικό της ανάπτυξης
των φυτών. Το προιόν είναι ισχυρά εμπλουτισμένο με σειρά βιταμινών που
συμβάλλουν στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των γεωργικών προϊόντων και
στη μετασυλλεκτική συντήρηση.
Τα αμινοξέα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση θρεπτικών στοιχείων από το
φυτό.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ % (Β/Β)
L- αμινοξέα 						

68%

Φυτικά εκχυλίσματα εμπλουτισμένα με βιταμίνες 		

32%

Γενική δοσολογία: Διαφυλλικές εφαρμογές με 100-150 γρ. / 100 λίτρα νερό ή
υδρολίπανση με 0,5-1 κιλά / 1000m2
Κηπευτικά: 1η εφαρμογή μετά την φύτευση με 500 γρ. / 1000m2, 2η εφαρμογή μετά
την εμφάνιση του 3ου σταυρού με 1 κιλό / 1000m2. Διαφυλλικά 100 γρ. / 100 λίτρα νερό
στις ίδιες καλλιεργητικές περιόδους.
Αμπέλι: 1η εφαρμογή στο στάδιο της νέας βλάστησης, 2η εφαρμογή πριν την άνθηση
(στο στάδιο του ‘μούρου’) και 3η εφαρμογή στα στάδιο της ταχείας αύξησης των
καρπών με 1-1,5 κιλά / 1000m2 σε κάθε εφαρμογή. Διαφυλλικά 100 γρ. / 100 λίτρα νερό
στις ίδιες καλλιεργητικές περιόδους.
Ελιά: 1η εφαρμογή στο στάδιο της νέας βλάστησης, 2η εφαρμογή μετά την καρπόδεση
και 3η εφαρμογή στα στάδιο σχηματισμού του πυρήνα με 1-1,5 κιλά / 1000m2 σε κάθε
εφαρμογή.
Διαφυλλικά 100-150 γρ. / 100 λίτρα νερό στις ίδιες καλλιεργητικές περιόδους.
Μηδική, ψυχανθή και όσπρια: 1-2kg / 1000λτ ψεκαστικού διαλύμματος

XTRA color +brix

N - Fast Life

Υγρό λίπασμα μίγματος σακχαριτών (μονο-σακχαρίτες, δι-σακχαρίτες , πολυ-σακχαρίτες) και
Καλίου (K2O). Προάγει την αύξηση της συγκέντρωσης των σακχάρων εντός των κυττάρων,
πρωιμίζει και συμβάλλει στην ομοιομορφία των παραγόμενων προϊόντων καθώς και στη βελτίωση
της μετασυλλεκτικής τους αντοχής.

Υγρό λίπασμα πλούσιο σε άζωτο σε τρεις μορφές (ουρική, αμμωνιακή και νιτρική), σύνθεση που
διασφαλίζει την ομαλή διάθεση του στοιχείου στα φυτά και την επέκταση της διαθεσιμότητάς του,
χωρίς να παρουσιάζονται προβλήματα από απότομη αύξηση της συγκέντρωσής του μέσα στους
καρπούς. Η σύστασή του το καθιστά άμεσα αφομοιώσιμο και αξιοποιήσιμο από τα φυτά. Είναι
κατάλληλο για συμπληρωματική αζωτούχο λίπανση σε όλες τις καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε αυτές
που έχουν υψηλές ανάγκες σε άζωτο. Πολύ αποτελεσματικό και στη διόρθωση τροφοπενιών. Το
άζωτο είναι το βασικότερο στοιχείο για την ομαλή ανάπτυξη των φυτών κατά τα πρώτα στάδια,
καθώς ρυθμίζει τη βλαστική ανάπτυξή τους, την κυτταροδιαίρεση και ως επακόλουθο την τελική
παραγωγή. Εφαρμόζεται διαφυλλικά και με υδρολίπανση.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ %
Κάλιο (K2O)			

18,0 (Β/Β)

25,0 Β/Ο)

μονο-σακχαρίτες, δι-σακχαρίτες ,
πολυ-σακχαρίτες

15,8 		

22,0

Γενική δοσολογία διαφυλλικά: 2-4 εφαρμογές, ανάλογα με την καλλιέργεια, με 200-300 cc / 100
λίτρα νερό.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (Β/Ο) %
Άζωτο (N) Ολικό			

30

Γενική δοσολογία για υδρολίπανση: 2-4 εφαρμογές με 2-3 λίτρα / 1000m2.

Άζωτο (Ουρικό)			

14

Τομάτα: 3-4 εφαρμογές μετά την καρπόδεση με 200-300 κ. εκ. /100 λίτρα νερό.

Άζωτο (Αμμωνιακό)		

8,0

Σταφύλια: 2-3 εφαρμογές από το γυάλισμα μέχρι την ωρίμανση με 200-250 κ.εκ.
στα 100 λίτρα νερό.

Άζωτο (Νιτρικό)			

8,0

Χαλκός (Cu) 			

0,20

Μηλοειδή-πυρηνόκαρπα: 2-3 εφαρμογές από την έναρξη αλλαγής χρωματισμού με 250-300 κ.εκ.
στα 100 λίτρα νερό.
Καρπούζι - πεπόνι: 2-3 εφαρμογές με 200-250 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό.
Σακχαρότευτλα: 2-3 εφαρμογές από τα 8-10 φύλλα με 250-300 κ.εκ. στα 100 λίτρα νερό.

Bio Root

Εδαφοβελτιωτικό, ωφέλιμων για το ριζικό σύστημα μυκήτων που επιφέρουν θρεπτική ισορροπία,
αυξάνουν την απορροφητική επιφάνεια και απορροφούν θρεπτικά στοιχεία που είναι δεσμευμένα
στα σωματίδια του εδάφους, κάνοντάς τα προσβάσιμα στο φυτό. Ενισχύει τη φυσική κατάσταση των
φυτών, αυξάνοντας την αντοχή τους στην αλατότητα του εδάφους και βελτιώνοντας την υδατική
απορρόφηση. Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος πρέπει να παρέλθουν 7-14 ημέρες για τη χρήση
άλλου λιπάσματος.
Δοσολογία
Φυτώρια καλλωπιστικών φυτών:
Α) Ανάμιξη με το φυτόχωμα σε αναλογία 2,5-5% (δηλαδή 25-50lt / 1000lt φυτοχώματος ή 2,5-5lt/100
lt φυτοχώματος)
Β) Κατά τη μεταφύτευση: 5-10ml για γλάστρες 0,5lt, 10-20ml για γλάστρες 1-2lt, 50-75ml για γλάστρες
2-5lt, 100ml για γλάστρες 5-10lt
Κηπευτικά, καλλωπιστικά φυτά και λουλούδια υπαίθρια καθώς και σε θερμοκήπια: Για φυτά
που σπέρνονται με σπόρο εφαρμόζουμε 2,5-5ml / φυτό στη θέση φύτευσης κάτω από το σπόρο ή το
βολβό του φυτού. Για μεταφυτεύσεις εφαρμόζουμε 5-10 ml / φυτό στη θέση φύτευσης.
Δενδρώδεις καλλιέργειες: 20ml / φυτό για όλα τα είδη δέντρων, στη θέση φύτευσης.
Αμπέλι: 10ml / φυτό, στη θέση φύτευσης.
Γκαζόν, γήπεδα: 100-200ml / m με ενσωμάτωση στα 2-3cm βάθος. Το προϊόν μπορεί να αναμιχθεί
με το σπόρο του γκαζόν.
Φυτά μεγάλης καλλιέργειας (κριθάρι, σιτάρι, κλπ.): 1lt/ 1000m και ενσωμάτωση του προϊόντος
στα 5cm βάθος.

Γενική δοσολογία για διαφυλλικά: Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και τις ανάγκες των φυτών,
200-500 cc / 100 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος.
Γενική δοσολογία για υδρολίπανση: Ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας, 2-4 λίτρα /1000m2.

BEST COTTON
Το best cotton είναι ένα σκεύασμα, κατάλληλο για την καλλιέργεια του βαμβακιού. Περιέχει σε υψηλά
επίπεδα επιλεγμένα θρεπτικά μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, η παρουσία των οποίων στο βαμβάκι
είναι απαραίτητη για την επίτευξη μεγάλων αποδόσεων και υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών.
Με την χρήση του best cotton επιτυγχάνουμε έντονη βραχυγονάτωση. Το best cotton έχει όξινο pH
με αποτέλεσμα να βελτιώνει το pH των ψεκαστικών διαλυμάτων
ΣΥΝΘΕΣΗ %
Φώσφορο (P2O5) 28.5%

40%

Κάλιο (Κ2O)

10%

7.14%

Μαγνήσιο (MgO) 2%

2.8%

Mαγγάνιο (Μn)

1%

0.6%

Ψευδάργυρος (Zn) (EDTA)
Bόριο (Β) 0.07%

0.21%

0.3%

0.1%

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 5 λίτρα σε 1000 λίτρα νερό.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα, εκτός από τα πολύ αλκαλικά και τα ελαιούχα. Ο
διαφυλλικός ψεκασμός να γίνεται τις πιο κρύες ώρες της ημέρας, κατά προτίμηση αργά το απόγευμα
και αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. Συνδυαζόμενο με το Μepiquat
(ΜΕΠΙΚΟΥΑΤ) Chloride αυξάνει την δράση του. Το best cotton περιέχει Φώσφορο, Κάλιο, Μαγνήσιο,
Μαγγάνιο, Ψευδάργυρο και Βόριο σε μια ισορροπημένη σχέση, ικανή να καλύψει και τις πλέον
απαιτητικές περιπτώσεις εφαρμογών. Ο ρόλος των στοιχείων αυτών στην θρέψη του βαμβακιού
είναι καθοριστικός για μια μεγάλη σειρά βιοχημικών διεργασίων που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό
τις αποδόσεις και την ποιότητα. Η παρουσία του Φωσφόρου είναι ουσιαστική για διεργασίες όπως
η φωτοσύνθεση, η σύνθεση των υδατανθράκων και η μεταφορά ενέργειας. Ο Φώσφορος παίρνει
επίσης μέρος στην κυτταροδιαίρεση, υποκινεί την άνθιση και προωθεί τον σχηματισμό των σπόρων.
Το Κάλιο παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη του βαμβακιού μιας και συμμετέχει σε μια σειρά
σημαντικών ενζυμικών διεργασίων, συντελεί στην καλύτερη αξιοποίηση του νερού στο φυτό και
βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως το μήκος και την αντοχή των ινών. Το Μαγνήσιο αποτελεί
σημαντικό συστατικό της χλωροφύλλης η έλλειψη του μειώνει την φωτοσύνθεση και την αναπνοή
των κυττάρων. Το Μαγγάνιο αποτελεί συστατικό των ενζύμων που σχετίζονται με την σύνθεση των
υδατανθράκων και των πρωτεινών. Οι ελλείψεις Ψευδαργύρου και Βορίου καθυστερούν την άνθιση
και καρποφορία του βαμβακιού και επηρεάζουν αρνητικά την πρωίμηση της καλλιέργειας.

