
 

 

 

 
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 L  

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1.085 kg  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ: XXXXXXX
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Fecha de Caducidad
 

 
∆ΙΑΝΟΜΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

AnthesisΕ.Π.Ε. 
Εµ.Μπενάκη 8,145 61 Κηφισιά 

Τηλ. 210 80 12 367 - Fax. 210 62 33196 
www.anthesis.gr 

 

Παρασεκυάζεται και διακινείται από την IberfolS.L. 
Polígono Industrial Puente Alto, Parcela 57 

03300, Orihuela, Alicante, Spain 
Tlf. 0034 966 738 232; www.agrotecnologia.net 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Ηεταιρία εγγυάται τη σύνθεση και το περιεχόµενο του προϊόντος. Ο 
χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία πουο φείλεται σε λάθος 
χρήση του προϊόντος µη σύµφωνη µε τις αναγραφόµενες οδηγίες 
στην ετικέτα. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
∆ηλώσεις Κινδύνου  (H phrases): H315 Προκαλεί ερεθισµό 
δέρµατος. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. ∆ηλώσεις 
προφυλάξεων (P phrases): P101 Σε περίπτωση που απαιτηθεί 
ιατρική συνδροµή, να παράσχεται η συσκευασία του προϊόντος ή 
ετικέτα. P102 Mακριά από παιδιά. P262 Να µην έρθει σε επαφή µε 
τα µάτια, µε το δέρµα ή µε τα ρούχα. P264 Πλένετε σχολαστικά 
µετά το χειρισµό. P270 Μην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε, όταν 
χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. P280 Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα 
µάτια/το πρόσωπο. P501 ∆ιάθεση του περιέκτη σύµφωνα µε τους 
τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς. P302 + 
P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνεται µε 
άφθονο σαπούνι και νερό. P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί 
ερεθισµός του δέρµατος: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύντε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. P309 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: 
Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το Foristin είναι βοηθητικό της ανάπτυξης των 
φυτών µε έντονη βιοδιεγερτική δράση και προέρχεται 
από κρέµα θαλασσίων φυκών τύπου IB-87. Τα 
θαλάσσια φύκια Ascophyllum nodosum. Περιέχουν 
αµινοξέα και φυτικές ορµόνες ανάπτυξης όπως 
(κυτοκινίνες, αυξίνες, γιβεριλίνες) καθώς και άλλες 
διεγερτικές ουσίες όπως µπεταϊνες, πολυαµίνες, 
βιταµίνες κλπ, συµπεριλαµβανοµένου της 
Φολκυστεϊνης (Folcystein). 
 
∆ΡΑΣΗ 
Το Foristin διαµέσου της δράσης της Folcystein 
αυξάνει την κυτταροδιαίρεση των καρπών µε 
αποτέλεσµα τη µε φυσικό τρόπο αύξηση του 
µεγέθους του καρπού. Επίσης λόγω των λοιπών 
συστατικών αυξάνει και τον αριθµό των καρπών που 
παράγονται, βελτιώνοντας την παραγωγή ποιοτικά 
και ποσοτικά. 
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Ξινά, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακτινίδιο: 30-80 
cc/100Lit, 2-3 εφαρµογές. 
Αµπέλι: 100cc/100Lit, 1 εφαρµογή. 
Σιτηρά, Βαµβάκι: 50 cc/στρ. 
Κηπευτικά: 30-80 cc/100Lit, 3 εφαρµογές 
Βιοµηχανικά Φυτά: 15-60 cc/στρ, 1-2 εφαρµογές. 
 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣΥΝΘΕΣΗ (W/W) 
Κρέµα Φυκών του είδους  
Ascophyllum nodosum* (IB-87) ..........................12% 
*Περιέχει folcystein για πλούσια και δυνατή 
κυτταροδιαίρεση 
 
Κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά για χρήση στη 
Γεωργία σύµφωνα µε το Ν.1565/85-Υ.Α 217217/8-1-
04 (ΦΕΚ 35/16-01-04). 

 

Foristin 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΓΙΑ  
ΠΛΟΥΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟ∆ΙΑΙΡΕΣΗ 
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