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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

AMINO FEED UV ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
To AMINO FEED UV είναι ένας μοναδικός συνδυασμός πρωτεϊνών και σακχάρων, που 
προσελκύει τα ωφέλιμα έντομα ενεργοποιημένος με αμινοξέα. 
 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

 
Εγγυημένη σύνθεση  

 

Πρωτεΐνες 8,76% β/β ή 11,30% β/ο 

Αμινοξέα 7,75% β/β ή 10,00% β/ο 

Σουκρόζη 17,05% β/β ή 22,00% β/ο 

 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM   

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ. ΑΡΙΘΜ. 889/2008)  

 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ. Β/35). 

 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Ανακατέψτε το περιεχόμενο πριν την χρήση 
Κατάλληλο για χρήση: Διαφυλλικά σε όλες τις καλλιέργειες 
Συνιστάται να εφαρμόζεται με σκευάσματα που περιέχουν Βάκιλο Θουρηγίας (Bacillus 
thuringiensis) και εντομοκτόνα σε δόση 100 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Συνιστάται να 
εφαρμόζεται και ως ελκυστικό ωφέλιμων εντόμων σε δόση 100 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. Ελάχιστη αραίωση 500 κ.εκ./1000 lt νερό. Σε 
δόση 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό ενισχύει το μεταβολισμό των φυτών.  
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 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη 

θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε 

ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Οι εφαρμογές 

συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην υπερβαίνεται τις 
συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. 

  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
• Είναι ένας μοναδικός συνδυασμός πρωτεϊνών και σακχάρων που ελκύει 

ωφέλιμα έντομα και μέλισσες. 

• Έχει φίλτρο UV το οποίο αντανακλά το υπεριώδες μήκος κύματος της ηλιακής 
ακτινοβολίας. 

• Ενισχύει την καρπόδεση σε συνθήκες περιβαλλοντικού στρες.  

• Περιέχει αμινοξέα φυτικής προέλευσης για την επιτάχυνση του μεταβολισμού 
των φυτών. 

 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ειδικό βάρος: 1,25-1,30 kg/lt 
pH: 3,5-4,5 
 
 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Να μη συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα πλην της ελιάς. Επικοινωνήστε με τους 
κατά τόπους γεωπόνους. Πριν την εφαρμογή κάντε δοκιμές συνδυαστικότητας με 
μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού.  
 
 

 
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

 
• ΠΡΟΣΟΧΗ:  Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από 

κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα 
προϊόντα. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. 
Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό). 
 


