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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SUPPORT ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ  

 

Μοναδικός συνδυασμός από συνένζυμα που επιταχύνει τις 
μεταβολικές διαδικασίες των φυτών.  

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Ενισχυτικό Ανάπτυξης Φυτών σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/2004 
pH: 7.5 
 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Το  SUPPORT είναι ένα ισχυρά αντιοξειδωτικό μέσο που καταλύει και επιταχύνει 
ένα μεγάλο αριθμό αντιδράσεων. Τα συνένζυμα που περιέχονται στη σύνθεσή του 
είναι οργανικοί συµπαράγοντες που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία πολλών 
ενζύμων. Ταυτόχρονα λειτουργεί στα φυτά όπως οι βιταμίνες, ενισχύοντας τους 
ενεργειακούς μηχανισμούς των φυτών. 
 

 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
 

• Βελτιώνει το φύτρωμα των σπόρων και τη ριζοβολία. 
• Προάγει την ανθοφορία και την πρωιμότητα της ανάπτυξης των καρπών. 
• Ενισχύει τη βλαστική ανάπτυξη. 
• Επιταχύνει τη σύνθεση της χλωροφύλλης. 
• Ενεργοποιεί την αφομοίωση του Αζώτου στα φυτά. 
• Ενισχύει τη διαλυτοποίηση του Φωσφόρου στο έδαφος. 
• Ενισχύει την αντίσταση των φυτών σε συνθήκες βιοτικού και αβιοτικού στρες. 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
 
Εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες, σε δόση 30-50 κ.εκ./100 λίτρα νερό διαφυλλικά 
και σε δόση 25-40 κ.εκ./στρ με τη στάγδην άρδευση.  
 
Δενδροκομικές καλλιέργειες-Αμπέλι: Συνιστώνται εφαρμογές πριν την άνθηση, στην 
άνθηση και στην ανάπτυξη των καρπών ανά 30 ημέρες.  
Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Κολοκυνθοειδή, Φράουλα κ.α): Συνιστώνται 
εφαρμογές 15 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, στην άνθηση και στην ανάπτυξη των καρπών.  
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Φυλλώδη λαχανικά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Καρότο, Σκόρδο: Συνιστώνται εφαρμογές ανά 30 
ημέρες.  
Βαμβάκι: Συνιστώνται εφαρμογές 30 ημέρες μετά το φύτρωμα, στα χτένια, στην άνθηση 
και στο σχηματισμό των καρυδιών.  
Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες: Εφαρμόζεται στα ίδια στάδια με τις υπαίθριες 
καλλιέργειες. 
 

 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 υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η 
εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε 
άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. 

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Πριν την εφαρμογή κάντε δοκιμές 
συνδυαστικότητας με μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


