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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

BLACK EARTH FULVIC ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ 

 

Υγρό συμπύκνωμα Φουλβικών οξέων, που μεγιστοποιεί την απορρόφηση 
των θρεπτικών στοιχείων και δρα ως βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών για 
χρήση στην γεωργία. 

 

 

 
 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ  

 
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: 
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Συνιστώνται ψεκασμοί λίγο πριν την έναρξη της 
άνθησης, στην πλήρη άνθηση, στην καρπόδεση, μετά το αραίωμα και 30 ημέρες 
πριν τη συγκομιδή. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Πυρηνόκαρπα 
(Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά): Συνιστώνται 
ψεκασμοί στην ρόδινη κορυφή, στην πλήρη άνθηση, στην πτώση των πετάλων, 
στην καρπόδεση και στην αλλαγή του χρώματος των καρπών. Δόση: 200-300 
κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά Μανταρινιά, Γκρέϊπ φρουτ, 
Λεμονιά): Συνιστώνται  ψεκασμοί, στα 2/3 της ανοιξιάτικης βλάστησης, στην 
πτώση των πετάλων, στο γέμισμα του καρπού το καλοκαίρι και 4-6 εβδομάδες 
πριν τη συγκομιδή. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Αμπέλι-Σουλτανίνα: 
Συνιστώνται ψεκασμοί στο 2ο, στο 3ο χόνδρεμα και το καλοκαίρι. Δόση: 200-300 
κ.εκ./100 λίτρα νερό. Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο σταφύλι: Συνιστώνται 
ψεκασμοί στα 45-60 εκ. μήκους της βέργας, στην έναρξη της καρπόδεσης και 
στην έναρξη του γυαλίσματος. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ακτινίδιο: 
Συνιστώνται ψεκασμοί λίγο πριν την άνθηση, στην έναρξη της καρπόδεσης και 
3 εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ελιά: 
Συνιστώνται ψεκασμοί στην έναρξη της ανθοφορίας, στην καρπόδεση και στην 
σκλήρυνση του πυρήνα. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ρόδι: Συνιστώνται 
ψεκασμοί λίγο πριν την έναρξη της άνθησης, στην πλήρη άνθηση, στην 
καρπόδεση και 30 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό. Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φυστικά, Φουντουκιά): Συνιστώνται ψεκασμοί 
λίγο πριν την έναρξη της άνθησης, στην πλήρη άνθηση, στην καρπόδεση και το 
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καλοκαίρι. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα 
(υπαίθρου): Συνιστώνται ψεκασμοί στο στάδιο των 4-6 φύλλων, λίγο πριν την 
έναρξη της άνθησης, στην καρπόδεση και 48 ώρες μετά από κάθε κόψιμο. Δόση: 
200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Μαρούλι: 
Συνιστώνται ψεκασμοί στα 4-6 φύλλα, στον σχηματισμό της κεφαλής και 14 
ημέρες αργότερα. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Φράουλα: Συνιστώνται 
ψεκασμοί στην μεταφύτευση, στην έναρξη της άνθησης, σε κάθε άνθηση και σε 
κάθε καρπόδεση. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Πατάτα: Συνιστώνται 
ψεκασμοί στο πλήρες φύτρωμα και κατά την έναρξη σχηματισμού των 
κονδύλων. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Καρπούζι, Πεπόνι, Αγγούρι, 
Κολοκύθι (υπαίθρου): Συνιστώνται ψεκασμοί στην έναρξη της άνθησης, στην 
καρπόδεση και στην ανάπτυξη του καρπού. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Φασόλι, Μπιζέλι: Συνιστώνται ψεκασμοί όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 10-
15 εκ., στην αρχή και στο τέλος της άνθησης. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό. Κρεμμύδι, Καρότο: Συνιστώνται ψεκασμοί όταν τα φυτά αποκτήσουν 
επαρκή φυλλική επιφάνεια. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Βαμβάκι: 
Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο πρώτος στις αρχές της άνθησης  και ο δεύτερος 2 
εβδομάδες αργότερα. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Μηδική: Συνιστάται 
ένας ψεκασμός μετά από κάθε μαχαίρι. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Σιτάρι (σκληρό, μαλακό), Κριθάρι: Συνιστάται ένας ψεκασμός στο τέλος του 
αδελφώματος και πριν την εμφάνιση της σημαίας. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 
λίτρα νερό. Χλοοτάπητας: Δόση: 200-400 κ.εκ./στρ. Θερμοκηπιακές 
καλλιέργειες: Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο 
εφαρμογής. Δόση: 200-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: Εφαρμόζεται 
σε δόση 200 κ.εκ./στρ. στα αντίστοιχα στάδια εφαρμογής των διαφυλλικών 
ψεκασμών. Εφαρμογή στους σπόρους: Συνιστάται ψεκασμός των σπόρων με 
διάλυμα 1-2% Black Earth Fulvic. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται αργά το απόγευμα και συνιστάται 
ψεκασμός μέχρι απορροής. Όταν συνδυάζεται με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 
μπαίνει 1ο στο βυτίο. 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 ισχυρότατος ενεργειακός ενεργοποιητής που απορροφάται άμεσα από το 
φύλλωμα και: 

 

• Μεγιστοποιεί τον μεταβολισμό των φυτών και τη δραστηριότητα των ενζύμων.  

• Δρα ψευδοορμονικά και ενισχύει την κυτταρική διαίρεση και επιμήκυνση. 

• Ισχυροποιεί την φωτοσυνθετική ικανότητα ακόμα και με συννεφιασμένο καιρό. 

• Αυξάνει την αντοχή των φυτών στη ξηρασία. 

• Διεγείρει την παραγωγή ανθέων και ανθικών καταβολών. 

• Ενισχύει την ανάπτυξη των ριζών. 

• Δρα ως συνεργιστικός ενεργοποιητής σε ψεκασμούς με μη εκλεκτικά Ζιζανιοκτόνα 

και Διασυστηματικά Μυκητοκτόνα και Εντομοκτόνα βελτιώνοντας την 
διασυστηματικότητά τους. 
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 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
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:  
Διατηρείτε στην αρχική του συσκευασία, σε κλειστό, δροσερό και καλά αεριζόμενο 
χώρο. 


