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ΠΡΟΪΟΝ: 

GEL PRO-FORTE 

Ενισχυτικό φυτών με Αμινοξέα, Βιταμίνες και Πολυόλες 

 

Αποκλειστική Διάθεση στην Ελλάδα: FARMA-CHEM S.A. 

Παρασκευάζεται: Από την Lima Europe NV. 

 

Εγγυημένη Σύνθεση: Ολικά Αμινοξέα: 48,8% β/ο (Ελεύθερα Αμινοξέα: 9,8% β/ο) + Ολικό 

Άζωτο (Ν) – Οργανική Ύλη: 37,5% β/ο + Οργανικός Άνθρακας (C): 21,9% β/ο + Πολυόλες: 

2,6% β/ο + Σύμπλεγμα Βιταμινών: 0,12% β/ο. 

 

Το GEL PRO-FORTE είναι ενισχυτικό θρέψης που αποτελείται από ένα σύνολο από 

Αμινοξέα φυτικής προέλευσης, σε συνδυασμό με Πολυόλες και ένα σύμπλεγμα Βιταμινών. 

Ενεργοποιεί και βελτιώνει την αντίδραση της καλλιέργειας ενάντια σε όλα τα είδη αβιοτικού 

στρες / καταπονήσεις (κρύο, θερμότητα, αλατότητα, ξηρότητα κ.λπ.). 

 

Μέθοδος Εφαρμογής: Υδρολίπανση/Ψεκασμός Φυλλώματος. 

 

Εφαρμογή εδάφους: 

Είδη Μεγάλης Καλλιέργειας (Σιτάρι, Κριθάρι κ.λπ.): Εφαρμόστε 0,3-0,4κ./στρ. στην αρχή 

στης σεζόν. Επαναλάβετε την εφαρμογή πριν από την ανθοφορία. 

Καλλιέργειες Υπαίθρου: Εφαρμόστε 0,2-0,4κ./στρ. κατά το 4ο-6ο φύλλο. Επαναλάβετε πριν 

την ανθοφορία και μετά την καρπόδεση. 

Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες: Εφαρμόστε 0,3-0,4κ./στρ. σε διάστημα 15-20 ημερών. 

Ξεκινήστε από τη μεταφύτευση και επαναλάβετε κατά τη διάρκεια κρίσιμων σταδίων 

ανάπτυξης της καλλιέργειας. 

Οπωροφόρες Καλλιέργειες, Αμπέλι, Ελιά κ.λπ.: Εφαρμόστε 6-10 γρ./δένδρο την άνοιξη με 

την έναρξη της ριζοβολίας. Επαναλάβετε μετά την καρπόδεση μέχρι την ωρίμανση του 

καρπού σε διαστήματα 20-25 ημερών. Εκτελέστε μία εφαρμογή μετά τη συγκομιδή. 

 

Διαφυλλική Εφαρμογή: 

200-300 γρ./100 λ. νερού ανά εφαρμογή. Οι εφαρμογές συμπίπτουν με τα κρίσιμα στάδια 

ανάπτυξης των φυτών (μεταφύτευση, έναρξη ριζοβολίας, ανθοφορία, καρπόδεση, ανάπτυξη 

καρπού, πριν το χειμώνα, ψεκασμός φυτοφαρμάκων κ.λπ.). Ποτέ μην υπερβαίνετε τη 

συγκέντρωση 0,5% (ή 5γρ./λ. νερού). 

 

Πεδίο εφαρμογών: 

Καλλιέργειες Δοσολογία Αριθμός 

Εφαρμογών 

Χρόνος Εφαρμογής 

Μεγάλης 

καλλιέργειας (Σιτάρι, 

Κριθάρι κ.λπ.) 

200-300 γρ./στρ. 3 Πριν από την 

ωρίμανση (GS21), 

ανθοφορία 1cm 

(GS30), περίοδο 

επέκτασης 

φυλλώματος (GS 39-
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45). 

Πατάτα 200-300 γρ./στρ. 3 Στο στάδιο 

βλαστικής 

ανάπτυξης, κατά την 

έναρξη 

κονδυλοποίησης, 

κατά το στάδιο 

διόγκωσης. 

Ελαιοκράμβη 200-300 γρ./στρ. 2 Κατά το 4ο – 6ο 

φύλλο, μετά το 

χειμώνα. 

Ηλίανθος, Βαμβάκι 200-300 γρ./στρ. 2 Κατά το 4ο – 6ο 

φύλλο, πριν την 

ανθοφορία. 

Λαχανικά (Υ+Θ) 

(Φράουλες, Τομάτα, 

Αγγούρι, Πεπόνι, 

Καρπούζι κ.λπ.) 

200-250 γρ./στρ. 3-5 Μετά τη 

μεταφύτευση, πριν 

από την ανθοφορία, 

μετά την καρπόδεση 

κατά τη διάρκεια της 

διόγκωσης του 

καρπού. 

Οπωροφόρες 

Καλλιέργειες 

(Μηλιά, Αχλαδιά, 

Ροδακινιά, 

Δαμασκηνιά κ.λπ.) 

200-300 γρ./στρ. 3-4 Κατά την έκπτυξη 

των οφθαλμών, μετά 

την καρπόδεση, κατά 

τη διάρκεια της 

διόγκωσης του 

καρπού, μετά τη 

συγκομιδή. 

Εσπεριδοειδή 250-300 γρ./στρ. 3-4 Σε νέους βλαστούς 

την άνοιξη, μετά την 

καρπόδεση, μετά την 

φυσιολογική πτώση, 

κατά τη διάρκεια 

διόγκωσης του 

καρπού. 

Ελιά 200-300 γρ./στρ. 3-4 Σε νέους βλαστούς 

την άνοιξη, μετά την 

καρπόδεση, κατά τη 

διόγκωση του 

καρπού, μετά τη 

συγκομιδή. 

Αμπέλι 200-300 γρ./στρ. 3-4 Σε νέους βλαστούς 

την άνοιξη, μετά την 

καρπόδεση, κατά τη 

διάρκεια της 

μεταμόρφωσης, μετά 

τη συγκομιδή. 

Καλλωπιστικές 

Καλλιέργειες 

200-250 γρ./στρ. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

του κύκλου. 

Σε τακτικά 

διαστήματα 15-20 
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ημερών. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ήμισυ του δοχείου ψεκασμού με 

καθαρό νερό, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα ΡRO-FORTE, ολοκληρώστε γεμίζοντας 

πλήρως το δοχείο με νερό και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Προσθέστε πρώτο το προϊόν 

στον ψεκαστήρα κατά την ανάμιξη με άλλα αγροχημικά. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα 

μετά τη χρήση. Αποφύγετε τον ψεκασμό σε υψηλές θερμοκρασίες. 

 

Συνδυαστικότητα: To PRO-FORTE είναι συμβατό με την πλειονότητα των αργοχημικών 

και λιπασμάτων. Συνίσταται να εκτελέσετε μία δοκιμή μικρής κλίμακας πριν προχωρήσετε. 

Αποφύγετε την ανάμειξη με αλκαλικές ουσίες, εύφλεκτα υλικά, αναγωγικούς παράγοντες. 

Πάντοτε να διαβάζετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν την ανάμειξη με το 

PRO-FORTE. Ποτέ να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης δοσολογίας. 

 

Συνθήκες Αποθήκευσης: Προστατέψτε από τον παγετό, αποθηκεύστε μεταξύ 5C και 50C σε 

κατάλληλη αποθήκη με καλό εξαερισμό. Φυλάσσετε την αρχική συσκευασία μακριά από 

υψηλή θερμοκρασία ή ηλιακή ακτινοβολία. Η μερικώς χρησιμοποιούμενη ή κατεστραμμένη 

συσκευασία πρέπει να διατηρείται καλά κλειστή. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. 

Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά 

τη χρήση. 

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας: 

 

 
 

 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

 

Δηλώσεις προφύλαξης: 

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προιόν. 

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για 

τα μάτια / πρόσωπο. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 

λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 

Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός. Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 

Διάθεση του περιεχόμενου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / διεθνείς κανονισμούς.  

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία εφόσον ζητηθεί. 
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