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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

BudMate ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Υγρό εναιώρημα θρεπτικών στοιχείων για τη βελτίωση της καρπόδεσης και της 
ηλιοπροστασίας. 
 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

 (β/ο%) (β/β%) 

Ασβέστιο (Ca) 22,1 14,0 

Μαγνήσιο (Mg) 4,7 3,0 

Ψευδάργυρος (Zn) 4,7 3,0 
Άζωτο (N) 4,7 3,0 

Βόριο (B) 0,13 0,08 

 
 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΟΡΓΑΝO ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ 
Η ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Γιγαρτόκαρπα (Μήλο, Αχλάδι)-Πυρηνόκαρπα (Ροδακινο, Κεράσι, Βερίκοκο, 
Δαμάσκηνο): Συστήνονται οι εξής ψεκασμοί: α) από το φούσκωμα των οφθαλμών 
μέχρι πριν την άνθηση, β) στην πλήρη πτώση των πετάλων, γ) κατά την αύξηση του 
καρπού και δ) μετά τη συγκομιδή. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ελιά: 
Συστήνονται ψεκασμοί στη νέα βλάστηση στην καρπόδεση και μετά τη συγκομιδή. 
Δόση: 250-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα): 
Συστήνονται ψεκασμοί 7 ημέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών, στο ξεχώρισμα των 
ανθοταξιανθιών, στην καρπόδεση και στην αλλαγή του χρώματος των καρπών. Δόση: 
200-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εσπεριδοειδή: Συστήνονται ψεκασμοί, από το 
φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι πριν την άνθηση, στην καρπόδεση και στην ανάπτυξη 
των καρπών μέχρι 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό. Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καρυδιά, Καστανιά): Συστήνονται ψεκασμοί 



 

BudMate – ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ            

    
 

πριν άνθηση, στην καρπόδεση και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό. Ακτινίδιο: Συστήνονται ψεκασμοί 7 ημέρες από το φούσκωμα των οφθαλμών 
μέχρι πριν την άνθηση και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, 
Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο): Συστήνονται ψεκασμοί στο 4ο-6ο φύλλο και 
επανάληψη όποτε απαιτείται κάθε 14-21 ημέρες. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Φράουλα: Συστήνονται ψεκασμοί 2 εβδομάδες πριν τον σχηματισμό των ανθέων με 
περεταίρω εφαρμογές καθώς εμφανίζονται καινούργια άνθη. Δόση: 200-400 κ.εκ./100 
λίτρα. Φασόλια, Φασολάκια, Kαρότα, Κρεμμύδι: Συστήνονται ψεκασμοί στα 15 εκ. 
ύψος φυτού ή εφόσον υπάρχει επαρκής φυλλική επιφάνεια. Δόση: 200-250 κ.εκ./100 
λίτρα νερό. Βαμβάκι: Συνιστώνται ψεκασμοί στο 4ο -6ο φύλλο και στην εμφάνιση των 
καρυδιών σε δόση 200-250 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Εφαρμογές για ηλιοπροστασία. Δενδροκομικές καλλιέργειες: Συνιστώνται ψεκασμοί 
σε δόση 500-700 κ.εκ./στρ πριν τον επερχόμενο καύσωνα. Κηπευτικά: Συνιστώνται 
ψεκασμοί σε δόση 500 -600 κ.εκ./στρ πριν τον επερχόμενο καύσωνα. 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη 
θερμοκρασία και την ηλιοφάνεια. 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: 
▪ Ενισχύει τη θρεπτική κατάσταση των οφθαλμών για αποτελεσματικότερη 

καρπόδεση. 

▪ Βελτιώνει τη διαφοροποίηση των οφθαλμών. 

▪ Είναι ασφαλές στη χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. 

▪ Διαθέτει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στα θρεπτικά στοιχεία για τη 

βελτίωση της αύξησης του γυρεοσωλήνα, την ενίσχυση της επικονίασης και της 
ενδογενούς παραγωγής φυσικών ορμονών κατά την άνθηση και τη 

διαφοροποίηση των οφθαλμών. 

▪ Ενισχύει την αντίσταση των φυτών στις υψηλές θερμοκρασίες. 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ph: 8,0-9,5 
Ειδικό βάρος: 1,57-1,59 

  
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. 


