
 
          
 

 

Πρόγραµµα για την καλλιέργεια των ΟΣΠΡΙΩΝ 
 

BBCH STAGE ΠΡΟΪΟΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 

ΕΚΤΑΡΙΟ 
ΣΚΟΠΟΣ 

Μετά την 
συγκοµιδή Ενεργοποιητής Εδάφους 1,2,3 ak 1740 

300g 
300ml 
300g 

Αναζωογονεί  το 
έδαφος, βελτιώνει 
την δοµή του 
εδάφους και 
αυξάνει την 
γονιµότητα στο 
ριζικό σύστηµα.  

Ενεργοποιητής Εδάφους 1,2,3 ak 1740 
300g 
300ml 
300g 

Πριν το όργωµα  

Ενισχυτικό Φυτών ap 3041 100gr 

Αναζωογονεί  ι το 
έδαφος, βελτιώνει 
την δοµή του 
εδάφους και 
αυξάνει την 
γονιµότητα στο 
ριζικό σύστηµα.  
  

Προετοιµασία 
σπόρων Ενισχυτικό Φυτών ap 3041 40g/ 

100Kg σπόρων 

Η ανάµειξη γίνεται 
τρεις µέρες πριν 
την σπορά 

5 µέρες µετά την 
εµφάνιση των 
πρώτων φύλλων 

Ενεργοποιητής Εδάφους 1,2,3 ak 1740 
300gr 
300ml 
300gr 

  

Τα φύλλα έχουν 
µέγεθος 10 µε 20 
εκατοστά 

Ενισχυτικό φυλλώµατος ap 3141 
+ Ενισχυτικό Φυτών ap 3041 

+ Υποκατάστατο Μυκητοκτόνου F1 ap 3241 

100g 
100g 
100g 

 

Μετά την 
συγκοµιδή Ενεργοποιητής Εδάφους 1,2,3 ak 1740 

300g 
300ml 
300g 

Αναζωογονεί  το 
έδαφος, βελτιώνει 
την δοµή του 
εδάφους και 
αυξάνει την 
γονιµότητα στο 
ριζικό σύστηµα.  

 
 
 

  
 

Επιπρόσθετες εφαρµογές:  
• Σε φυτά που παρουσιάζονται ασθένει-
ες (µολύνσεις) ή είναι εξασθενηµένα 
θα πρέπει να γίνει επιπρόσθετη εφα-
ρµογή µε τα προϊόντα Αναζωογονητι-
κό  Φυτών ap 3341 και Ενισχυτικό 
Φυλλώµατος ap 3141 

• Σε περίπτωση κρυπτογαµικών ασθε-
νειών  ψεκάστε µε Υποκατάστατο 
µυκητοκτόνου. F1 ap 3241 

∆ιευκρινίσεις 
• Η εταιρία Plocher µε την εµπειρία που έχει αποκτήσει από την πολύχρονη εφαρµογή των προϊόντων της σε 
συµβατικές και βιολογικές καλλιέργειές, έχει συντάξει µια σειρά από πλήρεις οδηγίες για πολλές 
καλλιέργειες. Οι χρήστες των προϊόντων µπορούν να αλλάξουν την δοσολογία και την συχνότητα 
εφαρµογής των προϊόντων ανάλογα µε τις ανάγκες της καλλιέργειας βασιζόµενοι στην παρατήρηση της 
υγείας των φυτών. 

• Για την καλύτερη εφαρµογή των προϊόντων θα πρέπει να ανατρέχετε στο κεφάλαιό «Συστάσεις»  
• Οι οργανικοί ρυθµιστές του εδάφους (κοπριά, κόµποστ  ή άλλα) θα πρέπει  να επεξεργάζονται µε το 
σύστηµα Plocher µε σκοπό το έδαφος να αφοµοιώνει καλύτερα και να έχει ιδανική θρέψη. 

• Η ποσότητα του νερού που χρειάζεται για να ψεκαστεί ένα εκτάριο είναι 200 µε 400 λίτρα. 

 


