
ΠΡΟΪΟΝ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

NITROPLUS 9+Β GA 2 L/στρ.  
Καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο,  

κάθε  15 ημέρες 

 

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ 
 

Ισορροπημένη βλαστική ανάπτυξη.  Συνεχής ριζική ανάπτυξη.  Παροχή 

αφομοιώσιμου Ασβεστίου και αμιδικού Αζώτου μαζί με τους φυσιολογικούς 

παράγοντες διεγείρουν την ριζική ανανέωση για μία καλύτερη απορρόφηση των 

θρεπτικών στοιχείων από το φυτό. Διορθωτής αλάτων. 

 

 

HARVEST PLUS 

+ 

KEYLATE ZN 

 

200 cc/100 lt 

+ 

200 cc/100 lt 

Μέγεθος βότρυ 10-12 cm(στάδιο 

μούρου) 

  

 ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ    

 

 

Βοηθάει στη αύξηση του μήκους και το άνοιγμα του τσαμπιού 

 

CITOCALCIUM 5X 

 
200 cc / 100 lt 

 

Μέγεθος ρώγας 2-3 mm 
ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 

Αυξάνει το τελικό μέγεθος του καρπού 

Αύξηση της κυτταρικής διαίρεσης με αποτέλεσμα την αύξηση στο τελικό μέγεθος, 

της ομοιομορφίας και της  συγκράτησης της ρώγας.          

CITOCALCIUM 5X 

+ 

STIMULANTE PLUS 

200 cc / 100 lt 

+ 

100 cc/100 lt 

 

Μια εβδομάδα μετά ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 

Αυξάνει το τελικό μέγεθος του καρπού 

Αύξηση της κυτταρικής διαίρεσης με αποτέλεσμα την αύξηση στο τελικό μέγεθος, 

της ομοιομορφίας και της  συγκράτησης της ρώγας.          

                                                                       

SET 200 cc /στρ 
Εφαρμογή από την καρπόδεση εώς 

την ωρίμανση κάθε 10-15 ημέρες 

  

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 
Παροχή ασβεστίου και βορίου μαζί με φυσιολογικούς παράγοντες με στόχο να 

παρέχουν μηχανική δύναμη στα κυτταρικά τοιχώματα και ορμονική 

ισορροπία.Καλύτερη μετασυλλεκτική συμπεριφορά των καρπών 



ΠΡΟΪΟΝ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

SUGAR MOVER 

 

+ 

FOLI K Ή  RIPENER 

200cc/100 lt  

 

             + 

200cc/100 lt 

Εφαρμογές : 

1η.30 ημέρες πριν την ωρίμανση 

2η. 15 ημέρες πριν την ωρίμανση 

3η.Μετά το πρώτο χέρι συγκομηδής  

. 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 

Διεγείρει την κίνηση των σακχάρων από τα φύλλα προς τους καρπούς και τους 

αποθηκευτικούς ιστούς.Βελτίωση ποιοτικών/οργανοληπτικών χαρακτηριστικών της 

παραγωγής και αύξηση απόδοσης. Αυξάνει την παράγωγη  χρωστικών 

ουσιών(ανθοκυανίνη) στους καρπούς δίνοντας ομοιόμορφο και εντονότερο 

χρωματισμό των παραγομένων καρπών  

Παροχή καλίου ή ασβεστίου και βορίου μαζί με φυσιολογικούς παράγοντες με στόχο 

να παρέχουν μηχανική δύναμη στα κυτταρικά τοιχώματα και ορμονική ισορροπία.  

Αποτρέπει την πτώση των καρπών πριν την συγκομιδή. 

Καλύτερη μετασυλλεκτική συμπεριφορά των καρπών. 

N BALANCER 

+ 

KEYLATE Zn 

200cc/100 lt 

+ 

200cc/100 lt 

2 Εφαρμογές : 

1η  αμέσως μετά την συγκομιδή 

2η 15-20 ημέρες μετά 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 

 

Διεγείρει την κίνηση των σακχάρων από τα φύλλα προς τους  τους αποθηκευτικούς 

ιστούς(βλαστούς, ξύλο, ρίζα)βοηθώντας την δημιουργία ανθοφόρων οφθαλμών για 

την επομένη χρονιά. Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα των αποθηκευμένων 

υδατανθράκων,τόσο μεγαλύτερη αντοχή θα έχουν σε αντίξοες συνθήκες κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα με αποτέλεσμα να προκαλείται ομοιομόμορφο και καλύτερο 

ξεκίνημα των οφθαλμών μετά το λήθαργο.Βοηθάει στο σπάσιμο της 

παρενιαυτοφορίας 

 


