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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SUPA STICK RM ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Το Supa Stick RM περιέχει 100% συμπυκνωμένα φυτικά έλαια. Παράγεται μέσα από 
μία αυστηρή διαδιακασία υψηλού βαθμού ραφιναρίσματος και αποκομμίωσης. 
“Δένει”, προσκολλά, στοχεύει. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Γαλακτοματοποιήσιμο φυτικό έλαιο 93% β/β 
 
 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ. ΑΡΙΘΜ. 889/2008)  

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
Εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος σε όλες τις καλλιέργειες. 
Εφαρμόζεται σε δόση 100-200 κεκ./100 λίτρα νερό. 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Μην το χρησιμοποιείτε σε επιτραπέζια σταφύλια κατά την τελική φάση της 
ανάπτυξης των φρούτων. Εφαρμόστε 2 λίτρα σε όχι λιγότερο από 900 λίτρα νερού 
στα 10 στρέμματα το αργότερο στο φούσκωμα των ματιών, καθώς το λάδι, μπορεί 
να διαταράξει την άνθιση. Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και 
μεταβάλλονται ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια και 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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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Προσκολλά τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα πάνω στις επιφάνειες με υψηλή 
ακρίβεια. 

Ενισχύει την εξάπλωση της σταγόνας στην ψεκαζόμενη επιφάνεια. 

Ελέγχει τις απώλειες εκροής και εξάτμισης. 

Μειώνει τις ανάγκες για μεγάλο όγκο νερού στον ψεκασμό. 

Κατευθύνει τον ψεκασμό με ορθότητα και ακρίβεια. 

Κατάλληλο για χρήση με ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και υγρά λιπάσματα. 

Εσωκλείει και προστατεύει τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα 

 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ειδικό βάρος: 0,85-0,95 
pH: 5,5-6,5 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Να μη συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα πλην της ελιάς. Διατηρήστε χρονική 
απόσταση από captan και dodine 7 ημέρες. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους 
γεωπόνους. Πριν την εφαρμογή κάντε δοκιμές συνδυαστικότητας με μικρό όγκο 
ψεκαστικού υγρού. 
 

 
• 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. 
 


