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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

BIOELITE ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Μοναδικός συνδυασμός βιοενεργών φυτικών συστατικών που επιταχύνουν τις 
μεταβολικές διαδικασίες των φυτών. 
 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Πολυ-υδροξιλικά οξέα φυτικής προέλευσης 1% β/β 
 
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: 
Εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες, σε δόση 10 έως 15 ml ανά στρ., ανάλογα με την 
καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης.  Οι εφαρμογές με στάγδην άρδευση μπορούν να 
ξεκινήσουν πριν από τη φύτευση και να συνεχιστούν για όσο διάστημα τα φυτά 
βρίσκονται ακόμα στο βλαστικό στάδιο. Οι ψεκασμοί μπορεί να αρχίσουν όταν τα φυτά 
φτάσουν ξεπεράσουν το στάδιο ανάπτυξης των 4 φύλλων. Επαναλάβετε κάθε 10-15 
ημέρες. 
     

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Οι 

προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη 
θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού 
κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Προτείνεται πριν την 
εφαρμογή σε μια καλλιέργεια ή περιοχή για πρώτη φορά ή σε συνδυασμό με άλλα 
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σκευάσματα, να δοκιμάζεται αρχικά σε μια μικρή περιοχή. 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: 
• Βελτιώνει το φύτρωμα των σπόρων και τη ριζοβολία 

• Μεγιστοποιεί τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή σακχάρων 

• Περιορίζει το περιβαλλοντικό στρες. 

• Ενισχύει την ικανότητα μεταφύτευσης και τη βλαστική ανάπτυξη 

• Επιταχύνει τις μεταβολικές διαδικασίες και το χρωματισμό των καρπών 

• Αυξάνει την παραγωγή 

 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ειδικό βάρος: 1,005-1,015 g/L 
pH: 6,5-7,5  
 
 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους 
 

 
• 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:  
Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 
 
 


