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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

BOOSTER Zn-Mo ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
To BOOSTER Zn-Mo είναι ένα εξειδικευμένο λίπασμα για την ενίσχυση της 
καρπόδεσης, της φωτοσύνθεσης, του μεταβολισμού και της ανάπτυξης της ρίζας των 
φυτών. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Yδατοδιαλυτός Ψευδάργυρος (Zn) σε χηλική μορφή (ΕDTA): 3,5% β/ο (CAS No: 
15954-98-0) ή 3% β/β, Μολυβδαίνιο (Μο) 2,4 % β/ο ή 2% β/β. 
 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΛΙΠΑΣΜΑ EK 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
Γιγαρτόκαρπα-Πυρηνόκαρπα-Ακτινίδιο: Συνιστώνται ψεκασμοί, πριν την άνθηση, 
στην απόσπαση κάλυκα και κατά την ανάπτυξη των καρπών ανά 3-4 εβδομάδες. Δόση: 
100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ελιά: Συνιστώνται ψεκασμοί στη νέα βλάστηση, στην 
καρπόδεση, κατά τη σκλήρυνση του πυρήνα και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 100-200 
κ.εκ./100 λίτρα νερό. Στην ποικιλία Καλαμών συνιστάται και μία εφαρμογή λίγο πριν 
την έναρξη της αλλαγής του χρώματος των καρπών. Αμπέλι (επιτραπέζιο, 
οινοποιήσιμο, σταφίδα): Συνιστώνται ψεκασμοί στη νέα βλάστηση, στo μούρο, στην 
καρπόδεση και στο κλείσιμο της σταφυλής. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Εσπεριδοειδή: Συνιστώνται ψεκασμοί, α) στα 2/3 της ανοιξιάτικης βλάστησης και β) 
στην πτώση των πετάλων και πριν την αλλαγή του χρώματος των καρπών. Δόση: 100 
κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ακρόδυα: Συνιστώνται ψεκασμοί, πριν άνθηση, στην καρπόδεση 
και κατά την ανάπτυξη των καρπών ανά 3-4 εβδομάδες. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό. Κηπευτικά: Συνιστώνται ψεκασμοί 14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, στο 3-4ο 
φύλλο και κάθε 21 ημέρες. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εμβάπτιση: 0,3 
κ.εκ./φυτό με αναλογία διάλυσης 1:30. Φράουλα: Συνιστώνται ψεκασμοί 21ημέρες 
μετά τη μεταφύτευση και κάθε 2η κοπή, σε δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Κολοκυνθοειδή: Συνιστώνται ψεκασμοί 3-4 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση και στην 
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έναρξη της άνθησης. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό Με υδρολίπανση: 200-300 
κ.εκ./στρ με αναλογία διάλυσης 1:50 στη μεταφύτευση. Εφαρμόζεται και με εμβάπτιση 
νεαρών φυταρίων σε αναλογία διάλυσης 1:50. Φασόλια, Φασολάκια: Συνιστώνται 
ψεκασμοί στην έναρξη και στο τέλος της άνθησης σε δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό. Όσπρια: Συνιστώνται ψεκασμοί στο 3ο με 5ο φύλλο. Επανάληψη εφαρμογών 
όπως απαιτείται για τις περιοχές που παρουσιάζουν ανεπάρκεια. Δόση: 100-200 
κ.εκ./100 λίτρα νερό. Μηδική & Τριφύλλι: Συνιστώνται ψεκασμοί με 100-200 κ.εκ/100 
λίτρα νερό, μόλις υπάρχει επαρκής κάλυψη φυλλώματος, μετά από το 2ο κόψιμο. 
Βαμβάκι: Συνιστώνται ψεκασμοί 21 ημέρες μετά τη σπορά και στην εμφάνιση των 
πρώτων χτενιών σε δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: Στο φούσκωμα 
των ματιών ή πριν την άνθηση σε δόση 200-400 κ.εκ./στρ. Νεαρά δένδρα: 1-2 
κ.εκ./φυτό σε διάλυση 1:300 με ριζοπότισμα στη μεταφύτευση και κατά την άνοιξη. 
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Διατηρείστε το pH του ψεκαστικού βυτίου κάτω του 7. 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. 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: 
Το BOOSTER Zn-Mo είναι ένα υγρό λίπασμα Ψευδαργύρου-Μολυβδενίου, οργανικά 

ενεργοποιημένο με συμπυκνωμένο εκχύλισμα του φύκους Ecklonia Maxima. Η υψηλή 
βιολογική δράση του σκευάσματος οφείλεται στη συνεργιστική δράση ανάμεσα στα 
συστατικά που περιέχει και στην εξειδικευμένη φόρμουλα παρασκευής του. Η 

προσθήκη φυσικών αυξινών και κυτοκινινών που υπάρχουν στο Ecklonia Maxima, σε 
συνδυασμό με την καταλυτική δράση του Ψευδαργύρου και του Μολυβδενίου, 

διεγείρει την ανάπτυξη νέων ριζικών τριχιδίων και την παραγωγή περισσοτέρων 

υδατανθράκων. Το BOOSTER Zn-Mo είναι ιδανικό για εφαρμογές από τα πρώτα 

στάδια ανάπτυξης των φυτών. Επιπλέον: 

• Διεγείρει την ανάπτυξη των ριζών 

• Προάγει τη γρήγορη βλαστική ανάπτυξη 

• Ενισχύει την πρώιμη και ομοιόμορφη έκπτυξη των οφθαλμών και την 
καρπόδεση 

• Ενισχύει το μέγεθος των καρπών 

• Επιβραδύνει τη γήρναση  

• Αυξάνει την αν΄ισταση στο περιβαλλοντικό στρες 

 

 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ph: 5,5-6,5 
Ειδικό βάρος: 1,16-1,20 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.  
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NITRO 
HUMU
S – 
ΠΡΟΪΟ

   

 

 
 

 
• 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. 
 


