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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

BEE COME ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
Ειδικό παρασκεύασμα προσελκυστικό των εντόμων επικονίασης (μέλισσες, βομβίνοι 
κλπ). 
 
 
 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Ελκυστικό μελισσών : Μίγμα επιλεγμένων σακχαριτών (70%) και αμινοξέων (10%) . 
 

 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Περιέχει διαβρέκτη και παράγοντα διασποράς 
 
 

Αποκλειστική Διάθεση: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
Δενδρώδεις καλλιέργειες (Μήλα, Αχλάδια, Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια, 
Δαμάσκηνα, Ελιά, Αμύγδαλα κλπ)  : Διαφυλλική εφαρμογή με 0,5-1 kg / 1000m2. 
Εφαρμογή στην έναρξη της άνθησης και επανάληψη στο μέσο της άνθησης. 
Φράουλες:  Διαφυλλική εφαρμογή με 0,5-0,8 kg / 1000m2. 5-6 εφαρμογές κατά την 
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. 1η  εφαρμογή με τη εμφάνιση των πρώτων 
λουλουδιών. 
Καρπούζια-Πεπόνια: Διαφυλλική εφαρμογή με 0,5-1 kg / 1000m2. 2-3 επαναλήψεις 
στην έναρξη και στο μέσο της άνθησης. 
Κηπευτικά: Διαφυλλική εφαρμογή με 0,5-0,8 kg / 1000m2. 2-3 επαναλήψεις κατά την 
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου στην έναρξη και στο μέσο της άνθησης. 
Τριφύλλι-Μηδική: Διαφυλλική εφαρμογή με 0,5kg / 1000m2. 2-3 εφαρμογές κατά την 
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. 1η  εφαρμογή στην έναρξη της άνθησης και 
επαναλήψεις στο μέσο και στο 70% της άνθησης. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Με την εφαρμογή του στις καλλιέργειες αυξάνεται σημαντικά η ελκυστικότητα των 
λουλουδιών  για τις  μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, με αποτέλεσμα 
μεγαλύτερη δραστηριότητα και συχνότητα επισκέψεων στα άνθη, που οδηγεί σε 

μεγιστοποίηση της επικονίασης και σε αύξηση της συνολικής παραγωγής. Το προϊόν 
προορίζεται για χρήση κατά την ανθοφορία των καλλιεργούμενων φυτών . 

 
 
 

 
• 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. 
 


