
 

 

 

 
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 L  

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1.195 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 
Η εταιρία εγγυάται τη σύνθεση και το περιεχόµενο του 
προϊόντος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία 
που οφείλεται σε λάθος χρήση του προϊόντος µη 
σύµφωνη µε τις αναγραφόµενες οδηγίες στην ετικέτα. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί το προϊόν όταν το φυτό 
βρίσκεται σε κατάσταση προσβολής από εχθρό ή 
ασθένεια. Είναι καλό να διατηρείται το pH του µίγµατος 
µεταξύ  5.5 και 6.5. Να µην αναµιγνύεται µε προϊόντα 
που παρουσιάζουν ισχυρή αλκαλική ή όξινη αντίδραση. 
∆εν αφήνει κατάλοιπα στο εξωτερικό των φρούτων και 
καρπών. 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
∆ηλώσεις προφυλάξεων (P Phrases): P101 Εάν 
ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος. P102 Mακριά από παιδιά. P270 
Μην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε, όταν 
χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το OSPO-BOT περιέχει εκχύλισµα φυκιών του είδους 
Ascophyllum nodossum 
 
∆ΡΑΣΗ 
Το OSPO-BOT αποτελεί βιολογικό διεγέρτη φυτών και η 
χρήση του αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάπτυξής 
τους. Τα φυσικά συστατικά που περιέχει, επιδρούν µε 
φυσικό Τρόπο στις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών 
µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας και 
ποσότητας της γεωργικής παραγωγής.   
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες 
όπως κηπευτικά, δέντρα  και ανθοκοµικά. 
 
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Ψεκασµός φυλλώµατος: 2-2.5 cc/L (200-250 cc/100 L) 
Προτείνεται η εφαρµογή του σκευάσµατος κάθε 10-15 
ηµέρες και οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση 
της ανάπτυξης του φυτού. 
 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣΥΝΘΕΣΗ (W/W) 
Εκχύλισµα Φυκιών …………………….……..1% 
 
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). 
 
ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
Επιτρέπεται η χρήση του στη Βιολογική Γεωργία,  
889/2008, AnnexII (EuropeanUnion), ES-AN-01-ECO. 
 

 

 

Ospo-Bot 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 

 

    
                   


