
ΠΡΟΪΟΝ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

BIOFORGE 

 

+ 

 

 BUD POWER 

  

150 cc/στρ. 

 

 

 

  1 Lt/στρ 

  

  

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 ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ  ΕΚΠΤΥΞΗΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

-ΟΜΟΙOΜΟΡΦΗ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ-ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Πηγή θρεπτικών συστατικών και φυσιολογικών παραγόντων που διεγείρουν την ρύθμιση 

των βλαστών, και ευνοούν την ομοιογένεια στην βλάστηση των οφθαλμών 

ΑΝ ΔΕΝ EXOYN ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΤΕ : 

 

BUD POWER 

1 Lt / στρ. 

Ή 

500 cc/στρ 

15 ημέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών  

Ή 

 15 ημέρες πρίν την ανθοφορία. 

 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 

 

Αυξάνει την γονιμότητα των ανθών.  

Βελτιώνει την καρπόδεση.  

Αυξάνει το μέγεθος του καρπού. 



ΠΡΟΪΟΝ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

NITROPLUS 9+Β GA 2 L/στρ.  
Έναρξη 1 μήνα πριν την ανθοφορία, 

μέχρι την πάχυνση του καρπού 
ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ 

 

Ισορροπημένη βλαστική ανάπτυξη.  Συνεχής ριζική ανάπτυξη.  Παροχή αφομοιώσιμου 

Ασβεστίου και συνεχής διέγερση για την μεταφορά του. Διορθωτής αλάτων.   

STIMULANTE PLUS 

STAMPA BALANCE 

100 cc / στρ. 

200 gr/στρ 

Ανθοφορία(2 εφαρμογές): 

1η.5-10% ανθοφορίας 

  2η. 100% ανθοφορίας 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 
Σταθεροποίηση των ανθών και των καρπών, τα οποία θα παραχθούν. 

Μειώνει τις απώλειες της καλλιέργειας, από πτώση ανθών και καρπών 

CITOCALCIUM  200 cc / στρ. Αρχικό στάδιο ανάπτυξης του καρπού. ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ Αυξάνει το τελικό μέγεθος του καρπού 

SET 
STAMPA RIPEN 

200 cc/στρ 
200-300 gr /στρ 

Μετά τη καρπόδεση 
1-2 Εφαρμογές 

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 
Το Ασβέστιο και το Βόριο μαζί με φυσιολογικούς παράγοντες παρέχουν ορμονική ισορροπία 
στα κυτταρικά τοιχώματα. 

SUGAR MOVER 

+ 

FOLI K 

200 cc / στρ. 

+ 

200 cc/στρ 

2 Εφαρμογές : 

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. 

N BALANCER 

+ 

KEYLATE ZN 

200 cc/στρ 

+ 

200cc/στρ 

Μετασυλλεκτικά 

 
ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 

Μετακίνηση  των σακχάρων από τα φύλλα στο ξύλο και το ριζικό σύστημα. 

 Βελτιώνει την βλάστηση και την ανάπτυξη την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. 

 Επιταχύνει την πτώση των φύλλων την τρέχουσα περίοδο.  

 


