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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

KLINOGROW ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ 

 
Φυσικός βιοδιεγέρτης της ανάπτυξης που ενισχύει τους αμυντικούς 
μηχανισμούς των φυτών. 

 

 
Κυκλοφορεί ως βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών για χρήση στην 
γεωργία σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ. Β/35) 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

 

 

 
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ: 15μm 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ: 
To KLINOGROW προέρχεται από φυσικό κλινοπτιλόλιθο ενεργοποιημένο 
με φυσικό ασβεστίτη και διαθέτει κοκκομετρία κατά μέσο όρο 15μm. Οι 
λεπτότατοι μικρόκοκκοι απορροφούνται από τα στομάτια 

• Επιταχύνει τη φωτοσύνθεση. 

• Ενισχύει την αντίσταση στις υψηλές και τις χαμηλές θερμοκρασίες. 

• Ενισχύει την αντίσταση στην αλατότητα. 

• Προστατεύει τα φυτά από τα εγκαύματα. 

• Βοηθάει το φυτό να αξιοποιήσει καλύτερα το νερό. 

• Εξισορροπεί το pH του κυτταρικού χυμού προς το ουδέτερο-6,4. 

• Ενισχύει τη συνεκτικότητα και την ικανότητα συντήρησης των 
καρπών. 

• Περιορίζει τις όψιμες, καλοκαιρινές καρποπτώσεις. 

• Μεγιστοποιεί τη συνολική παραγωγή. 
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 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:  

• Άριστη προσκολλητικότητα. 

• Άριστη διάλυση. 

• Γρήγορη δημιουργία εναιωρήματος στο βυτίο. 

• Απορροφάται μέσα σε 2-3 ώρες μετά τον ψεκασμό 
 

 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
Δενδροκομία: Συνιστώνται 3 εφαρμογές, μετά την καρπόδεση, στο 
αραίωμα και στο 90% του τελικού μεγέθους τους καρπού.  
Στην ελιά εφαρμόζεται επιπλέον το χειμώνα και στη νέα βλάστηση. 
Κηπευτικά: Πριν την ανθοφορία, στην καρπόδεση και κατά την ανάπτυξη 
των καρπών.  
Φυλλώδη λαχανικά: 2-3 εφαρμογές. 
Εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες διαφυλλικά σε δόση 100-200 
γρ./100 λίτρα νερό. 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Συνδυάζεται με τα περισσότερα σκευάσματα εκτός από τα πολύ αλκαλικά. 
Δεν συνδυάζεται με θερινό πολτό. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους 
γεωπόνους για περισσότερες πληροφορίες. 
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
• Δεν εφαρμόζεται σε φυτά μικρής ηλικίας (κάτω των 15 ημερών) ή 

αμέσως μετά την μεταφύτευση. 

• Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
της ετικέτας.  

• Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δοσολογίες.  

• Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.  

• Καθαρίστε τα ψεκαστικά μηχανήματα πριν και μετά από κάθε 
εφαρμογή. 

• Κατά την χρήση να λαμβάνονται τα συνήθη και απαραίτητα μέτρα 
προστασίας.  

• Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. 
• Χρειάζεται ανάδευση κατά τη διάλυση. 

 

 

 


