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Πρόγραµµα για την καλλιέργεια της ΕΛΙΑΣ για 10 στρέµµατα 
 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 

ΕΚΤΑΡΙΟ 
ΤΡΟΠΟΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Από ∆εκέµβριο έως Μάρτιο 
Ενεργοποιητής Εδάφους ak 1741  
Ενεργοποιητής Εδάφους ak 1742 
Ενεργοποιητής Εδάφους ak 1743 

300gr 
300ml 
300gr 

Αναµειγνύουµε µε νερό και αφού 
τα αφήσουµε για 12 ώρες 

ψεκάζουµε όλη την επιφάνεια του 
χωραφιού 

Ενεργοποιητής Εδάφους ak 1741  
Ενεργοποιητής Εδάφους ak 1742 
Ενεργοποιητής Εδάφους ak 1743 

300gr 
300ml 
300gr 

Αναµειγνύουµε µε νερό και αφού 
τα αφήσουµε για 12 ώρες 

ψεκάζουµε όλη την επιφάνεια του 
χωραφιού 

Απρίλιο 
 

Ενισχυτικό Φυτών ap 3041 150gr 

Αναµειγνύουµε µε νερό και αφού 
τα αφήσουµε για 12 ώρες 

ψεκάζουµε όλη την επιφάνεια του 
χωραφιού µαζί µε τον 

ενεργοποιητή 

Απρίλιο Ενισχυτικό Φυτών ap 3041 
+ Υποκατάστατο Μυκητοκτόνου F1 ap 3241 

150gr 
150g 

Αναµειγνύουµε µε νερό και αφού 
τα αφήσουµε για 12 ώρες 
ψεκάζουµε όλα τα δένδρα 

Μάιο Ενισχυτικό Φυτών ap 3041 
+ Υποκατάστατο Μυκητοκτόνου F1 ap 3241 

150gr 
150g 

Αναµειγνύουµε µε νερό και αφού 
τα αφήσουµε για 12 ώρες 
ψεκάζουµε όλα τα δένδρα 

Ενεργοποιητής Εδάφους ak 1741  
Ενεργοποιητής Εδάφους ak 1742 
Ενεργοποιητής Εδάφους ak 1743 

300gr 
300ml 
300gr 

Αναµειγνύουµε µε νερό και αφού 
τα αφήσουµε για 12 ώρες 

ψεκάζουµε όλη την επιφάνεια του 
χωραφιού 

Απρίλιο 
 

Ενισχυτικό Φυτών ap 3041 150gr 

Αναµειγνύουµε µε νερό και αφού 
τα αφήσουµε για 12 ώρες 

ψεκάζουµε όλη την επιφάνεια του 
χωραφιού µαζί µε τον 

ενεργοποιητή 

Ιούνιο Ενισχυτικό Φυτών ap 3041 
+ Υποκατάστατο Μυκητοκτόνου F1 ap 3241 

150gr 
150g 

Αναµειγνύουµε µε νερό και αφού 
τα αφήσουµε για 12 ώρες 
ψεκάζουµε όλα τα δένδρα 

 
 
 
 
 
 

Επιπρόσθετες εφαρµογές:  
• Σε φυτά που παρουσιάζονται ασθένειες (µολύνσεις) ή είναι εξασθενηµένα θα πρέπει να γίνει επιπρόσθετη εφαρµογή µε τα προϊόντα Αναζωογονητικό  

Φυτών ap 3341 και Ενισχυτικό Φυλλώµατος ap 3141 
• Μαζί µε τη βιολογική φυτοπροστασία πχ. µε χαλκό, υδροξείδιο του χαλκού, παραφινέλαιο, προσθέτουµε µαζί το  Ενισχυτικό Φυτών ap 3041 150g /ha  

Αυξάνεται η επίδραση της φυτοπροστασίας και µειώνεται το στρες των φυτών λόγω της φυτοπροστασίας 
 

Προετοιµασία των προϊόντων  : 
Για όλα τα προϊόντα είναι προτιµότερο το µίγµα νερού και προϊόντος να προετοιµαστεί 12 ώρες πριν την χρήση. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ποσότητα νερού που χρειάζεται για την κάλυψη ενός εκταρίου είναι 200 µε 400 λίτρα , είναι ευκολότερο να αναµείξουµε το προϊόν µε 
µικρότερη ποσότητας νερού (10 µε 20 λίτρα) και 12 ώρες µετά να προσθέσουµε αυτό το µίγµα στην δεξαµενή που θα χρησιµοποιήσουµε για τον ψεκασµό ή το 
πότισµα. 
 
Αποθήκευση : 
Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε κρύο, ξηρό µέρος τουλάχιστον ένα µέτρο µακριά από ισχυρά ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 
Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται πάνω σε ξύλο ή πλαστικό και όχι κατευθείαν πάνω στο έδαφος ή πάνω σε µέταλλο.  
 
Υλικά: 
Συνιστάται η ανάδευση των συστατικών στην δεξαµενή να γίνεται µε ειδικούς αναδευτήρες για να αποφεύγεται η στερεοποίηση των προϊόντων. 
Εάν τα προϊόντα κατακαθίσουν αδιάλυτα στον πυθµένα της δεξαµενής,  θα πρέπει να αναδευτούν καλά µέχρι να διαλυθούν, και κατόπιν να τα χρησιµοποιήσετε. 
Για την εφαρµογή του ενεργοποιητή εδάφους συνιστάτε ο καλός καθαρισµός της δεξαµενής πριν τον ψεκασµό.  
 
Παράλληλη χρήση : 
Πολύ γεωργοί βιολογικών καλλιεργειών χρησιµοποιούν τα προϊόντα Plocher  σε συνδυασµό και µε άλλα επιτρεπόµενα  προϊόντα (βάση των κανονισµών). 
Επίσης τα προϊόντα Plocher µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό και µε άλλα προϊόντα της συµβατικής γεωργίας. Πειράµατα έδειξαν ότι σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι εφικτή η µείωση των συµβατικών από 20% έως και 30%. 


