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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

METALAMIN ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΜΙΝΟΞΕΑ 

 
To METALAMIN είναι ένα υγρό σκεύασμα από επιλεγμένους πολυσακχαρίτες, ενισχυμένο 
με αμινοξέα και βιταμίνες της ομάδας Β.  
 

 

 
 

 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
 
 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ Υ.Α 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ Β/35) 
 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Οπωροφόρα-Ελιές-Αμπέλι: Εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος α) πριν την άνθηση, β) 
στην καρπόδεση, γ) 20-30 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Κηπευτικά: Εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος ανά 10-15 ημέρες, από την 
μεταφύτευση και μετά. Δόση:  200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Βιομηχανικές καλλιέργειες: 
Εφαρμόζεται την περίοδο της έντονης μεταβολικής δραστηριότητας των φυτών. Δόση: 
200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: 0,5-1 λίτρο/στρ. 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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.  
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 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δε συνδυάζεται με έλαια, υπερμαγγανικές ή πολυθειούχες ενώσεις πλην της ελιάς. Σε 
συνδυασμούς με μυκητοκτόνα να γίνεται πρώτα τεστ φυτοτοξικότητας. Επικοινωνήστε με 
τους κατά τόπους γεωπόνους. Είναι ένα σκεύασμα σχεδιασμένο να παρέχει ασφάλεια 
στον χρήστη και την καλλιέργεια. 

 

 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Το METALAMIN είναι ένα ενισχυτικό της ανάπτυξης των φυτών, απαραίτητο σε 
όλες τις καλλιέργειες και σε όλες τις φάσεις ανάπτυξής τους.  

• Ενισχύει τα φυτά με οργανικά συστατικά μικρού μοριακού βάρους, έτσι 
ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές τους ανάγκες σε συνθήκες γρήγορης 
ανάπτυξης ή περιβαλλοντικού στρες.   

• Απορροφάται άμεσα τόσο από το φύλλωμα, όσο και από τις ρίζες με 
ριζοπότισμα.  

 
Το METALAMIN: 

• Βελτιώνει την άνθηση, την καρπόδεση και την ανάπτυξη των φυτών. 

• Ενισχύει την αντίσταση στο αβιοτικό στρες (π.χ ξηρασία, κρύο κ.τ.λ). 

• Προωθεί το χρωματισμό των καρπών και τη συγκέντρωση των σακχάρων. 

• Βελτιώνει την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών και των ιχνοστοιχείων. 

• Είναι ένα σκεύασμα σχεδιασμένο να παρέχει ασφάλεια στον χρήστη και την 
καλλιέργεια. 

  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές 
χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό). 

 

 

• 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. 

 


