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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

EXCITE ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
Σκεύασμα για την ενίσχυση του χρώματος και της περιεκτικότητας των καρπών σε 
σάκχαρα. Ενισχύει επίσης τη φωτεινότητα των ανθέων. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ- ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΑ Η /ΚΑΙ ΧΟΥΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 

Σύνθεση  % w/w % w/v 

Οργανική ουσία (Μονο-δι-τρι-πολυσακχαρίτες,  
ουρονικά οξέα) 

18  
25 

Κάλιο  (Κ2O) (πλήρως υδατοδιαλυτό) 4,5 6 

Ασβέστιο (CaO) 8 11 

Μαγνήσιο (ΜgO) 0,7 1 

Ψευδάργυρος (Ζn) (EDTA μορφή) 0,007 0,01 

Βόριο (Β) 0,007 0,01 

Μολυβδένιο 0,001 0,0013 

 
Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια, Γκρέϊπ φρουτ): Συστήνονται 2 
εφαρμογές στην αλλαγή του χρώματος των καρπών και 20 ημέρες πριν την ωρίμανση. 
Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα 
(Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά): Συστήνονται 2 
εφαρμογές από την αλλαγή του χρώματος των καρπών μέχρι 15 ημέρες πριν τη 
συγκομιδή Δόση: 250-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Αμπέλι (Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο): 
Συστήνονται 2-3 εφαρμογές από το γυάλισμα των καρπών και μετά. Δόση: 200-250 
κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ελιά (Καλαμών): Συστήνονται 2 εφαρμογές, στη σκλήρυνση 
πυρήνα και 20-30 ημέρες πριν τη συγκομιδή.: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ακτινίδια: 
Συστήνεται μία εφαρμογή τέλη Αυγούστου. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Φράουλα: Συστήνονται τακτικές εφαρμογές στη σεζόν, κατά την αύξηση του καρπού 
ανά 10-14 μέρες. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, 
Αγγούρι, Κολοκύθι: Συστήνονται εφαρμογές 7-10 ημέρες πριν από κάθε κοπή. Δόση: 
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200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  Καρπούζι-πεπόνι: Συστήνονται 2-3 εφαρμογές κατά την 
αύξηση του καρπού. Δόση: 200-250 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Σακχαρότευτλα: Συστήνονται 
2-3 εφαρμογές από τα 8-10 φύλλα και μετά. Δόση: 250-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Ανθοκομικά: Συστήνονται εφαρμογές στο άνοιγμα των λουλουδιών και ανά 10-14 
ημέρες. Δόση: 200-250 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: 2-3 λίτρα/στρ. 
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα και 
συνιστάται ψεκασμός μέχρι απορροής. 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 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: 
Το EXCITE:  

• Επιταχύνει και προωθεί την ωρίμανση των καρπών 

• Προωθεί την ομοιόμορφη αλλαγή του χρωματισμού των καρπών. 

• Αυξάνει την περιεκτικότητα των καρπών σε σάκχαρα. 

• Ενισχύει τη συνεκτικότητα και τη μετασυλλεκτική διάρκεια ζωής των 

καρπών. 

• Βελτιώνει τη λάμψη των κομμένων ανθέων. 

 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
pH: 6 
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα: 3,3 mS/cm 

  
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:  
Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές 
χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό). 
 


