
ΠΡΟΪΟΝ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

BIOFORGE 

 

+ 

 

 BUD POWER 

  

 

150-200 cc/στρ 

 

 

 

  2 Lt/100 lt 

  

  

 

1 μήνα πριν την έκπτυξη των 

οφθαλμών 

  

 

 

Μια εβδομάδα μετά την εφαρμογή με 

Bioforge 

  

  

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ 

 

 

 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 

 

Αναστέλλει τη παραγωγή αιθυλενίου και ενεργοποιεί το ριζικό συστήματος 

  

ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΗΘΑΡΓΟΥ: 

-ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΥΞΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

-ΕΚΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

-ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΕΚΠΤΥΞΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩN 

-ΟΜΟΙOΜΟΡΦΙΑ-ΟΜΟΙΟΓΕΝΙΑ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ 

-ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ-ΟΜΟΙΟΓΕΝΙΑ ΚΑΡΠΟΔΕΣΗΣ 

-ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Πηγή θρεπτικών συστατικών και φυσιολογικών παραγόντων που διεγείρουν την 

ρύθμιση των βλαστών, και ευνοούν την ομοιογένεια στην βλάστηση των οφθαλμών 

 

ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

 

BUD POWER 

1 Lt / 100 lt 

Ή 

500 cc/100 lt 

15 ημέρες πριν την έκπτυξη των 

οφθαλμών  

Ή 

 15 ημέρες πρίν την ανθοφορία 

 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 

ΕΚΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

-ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ ΕΚΠΤΥΞΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩN 

-ΟΜΟΙOΜΟΡΦΙΑ-ΟΜΟΙΟΓΕΝΙΑ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ 

-ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ-ΟΜΟΙΟΓΕΝΙΑ ΚΑΡΠΟΔΕΣΗΣ 

 

Αυξάνει την γονιμότητα των ανθών. Βελτιώνει την καρπόδεση. Αυξάνει το μέγεθος 

 του καρπού. 

 

-ΟΜΟΙOΜΟΡΦΙΑ-ΟΜΟΙΟΓΕΝΙΑ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ 

-ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ-ΟΜΟΙΟΓΕΝΙΑ ΚΑΡΠΟΔΕΣΗΣ 



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 

STAMPA GROW 

200 cc/100 lt 

200 cc/100 lt 

200-300 gr/στρ 

Μέγεθος βότρυ 10-12 cm(στάδιο μούρου). 

Αν χρειαστεί επανάληψη σε μια εβδομάδα 

  

 ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ    

 

 

Βοηθάει στη αύξηση του μήκους και το άνοιγμα του τσαμπιού 

 

CITOCALCIUM 5X 

STAMPA BALANCE 

ή 

STAMPA RIPEN 

200 cc / 100 lt 

200 gr/στρ 

ή 

200-300 gr/στρ 

Μαζί με τις γιββερελλίνες 

 στη 2η και στη 3η επέμβαση  

για αύξηση μεγέθους ρώγας 

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 έως 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  

200cc/100 lt  

    + 

200cc/100 lt 

2 Εφαρμογές : 

Πρωίμηση παραγωγής-Αύξηση Brix 

1η.30 ημέρες πριν την ωρίμανση 

2η. 15 ημέρες πριν την ωρίμανση. 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 

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

αποθηκευτικούς ιστούς.Πρωίμηση παραγωγής ή/και αύξηση απόδοσης .Βελτιώνει 

χρωματισμό. Αύξηση Brix 

HOLD PLUS 200cc/100 lt 

2 Εφαρμογές : 

Καθυστέρηση ωρίμανσης όπου είναι επιθυμητό  

1η.5-7 ημέρες πριν την ωρίμανση(14-15ο Brix) 

2η. 15 ημέρες αργότερα 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 

Διατηρείται έντονο το πράσινο χρώμα του καρπού. 
Επιτυγχάνεται υψηλότερη αντοχή στο stress από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά 
την περίοδο της  αύξησης του μεγέθους του καρπού και της  συγκομιδής. 
Μπλοκάρει την παραγωγή του αιθυλενίου. Χαμηλά επίπεδα παραγωγής αιθυλενίου 
καθυστερούν την ωρίμανση και την γήρανση ώστε ο καρπός να μπορεί να κρατηθεί 
περισσότερο στο φυτό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη συλλεκτική και 
μετασυλλεκτική διάρκεια ζωής.   

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  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 ομοιόμορφο και καλύτερο 

ξεκίνημα των οφθαλμών μετά το λήθαργο. Βοηθάει στο σπάσιμο της 

παρενιαυτοφορίας 

 


