
Παρέχει ομοιόμορφη κατακόρυφη και 
οριζόντια διείσδυση του νερού και μεταφορά 
των θρεπτικών συστατικών που εφαρμόζονται 
στα έδαφος. Επιτυγχάνεται άμεση 
διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών των 
λιπασμάτων στο φυτό, καλύτερη ανάπτυξη 
ριζικού συστήματος, ανάπτυξη υγιών φυτών 
με μειωμένες απαιτήσεις άρδευσης.

ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΓΙΆ ΤΟ ΧΡΉΣΤΉ 
ΚΆΙ ΤΉ ΔΉΜΟΣΙΆ ΥΓΕΙΆ
Μην τρώτε, καπνίζετε ή πίνετε κατά την 
εφαρμογή του προϊόντος. Αποφύγετε 
την επαφή με τα μάτια, το δέρμα  ή τα 
ρούχα. Χρησιμοποιείστε προστατευτικά 
γάντια/ρούχα/γυαλιά/μάσκα. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια: Βγάλτε 
τους φακούς επαφής και  ξεπλύνετε 
αμέσως προσεκτικά με άφθονο νερό 
για αρκετά λεπτά.  Εάν μετά το πλύσιμο 
ο  ερεθισμός επιμένει, ζητείστε ιατρική 
συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με 
το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό. 
Εάν μετά το πλύσιμο ο  ερεθισμός 
επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση κατάποσης: μην 
προκαλέσετε εμετό. Πιείτε 1-2 ποτήρια 
νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 
(210) 77.93.777.
Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη 
ως προς τα αποτελέσματα της 
χρήσης του προϊόντος, όταν αυτό δεν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, 
όπως αναφέρονται στην ετικέτα. Για 
περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 
επικοινωνήστε με την Anthesis Ε.Π.Ε  
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IntegrateIntegrate

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).
κατασκευαστής: Engage Agro Europe Ltd, CBTC, Euxton Road, Euxton 
Chorley. PR7 6TE. Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΔΆΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
(Ενεργά Συστατικά: Tri Block Co Polymer 61% &  
Αιθέρες Γλυκόζης - 19%) 
Το Integrate βελτιώνει την αρχική και την 
μετέπειτα ικανότητα διαβροχής των γεωργικών 
εδαφών και άλλων καλλιεργητικών μέσων. 
Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εξασφαλίζεται 
η μέγιστη ποσότητα πρόσληψης νερού κυρίως 
σε εδάφη όπου η σύσταση της δομής της 
ριζόσφαιρας είναι ιδιαίτερα υδροφοβική. 

Περιεχόμενο 1L 

ΟΔΉΓΙΕΣ ΧΡΉΣΕΩΣ
Γενική δόση: 1η εφαρμογή με 200 ml /
στρ διαμέσου ριζοποτίσματος ή και 
εφαρμογής με εναέριο μέσο (τεχνητή 
βροχή, ψεκαστικό κλπ). Επανάληψη ανά 
μήνα  με 100 ml/στρ. Ελάχιστος όγκος 
νερού 100L /στρ.
Σε Αργιλώδη Εδάφη: 1η εφαρμογή  
με 200 ml /στρ και σε Αμμώδη Εδάφη:  
1η εφαρμογή με 100 ml /στρ.
Η διάρκεια δράσης του προϊόντος είναι  
4 εβδομάδες.
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ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ 
/ ΔΙΑΒΡΟΧΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΗΤΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ

100-200ml 100 L

ΑΡΧΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 100-200 ml 100L

ΜΗΝΙΑΙΑ 100ml 100L

Συνίστανται συμπληρωματικές εφαρμογές 
σε εδάφη όπου η σύσταση της δομής της 
ριζόσφαιρας είναι εξαιρετικά υδροφοβική.
Σημείωση: Οι μηνιαίες εφαρμογές 
μπορούν να χωριστούν σύμφωνα με το 
πρόγραμμα αρδεύσεων. Για παράδειγμα, 
αν εφαρμόζονται λιπάσματα διαμέσου 
ριζοποτίσματος σε εβδομαδιαία βάση, 
το Integrate μπορεί να εφαρμοστεί 
ταυτόχρονα και σε δοσολογία 37,5 ml/στρ/ 
εβδομάδα.
Το Integrate μπορεί επίσης να εφαρμοστεί  
κατά την μεταφύτευση προσθέτοντας  250 
– 500ml / 450L στο διάλυμα εμβάπτισης.
Μέθοδοι Εφαρμογής: Με όλους τους 
τρόπους ποτίσματος.  

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:  
Anthesis Ε.Π.Ε. Εμ.Μπενάκη  
8,145 61 Κηφισιά 
Τηλ. 210 80 12 367  
Fax. 210 62 33196  
www.anthesis.gr
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100-200ml 100 L

ΑΡΧΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 100-200 ml 100L

ΜΗΝΙΑΙΑ 100ml 100L

Συνίστανται συμπληρωματικές εφαρμογές 
σε εδάφη όπου η σύσταση της δομής της 
ριζόσφαιρας είναι εξαιρετικά υδροφοβική.
Σημείωση: Οι μηνιαίες εφαρμογές 
μπορούν να χωριστούν σύμφωνα με το 
πρόγραμμα αρδεύσεων. Για παράδειγμα, 
αν εφαρμόζονται λιπάσματα διαμέσου 
ριζοποτίσματος σε εβδομαδιαία βάση, 
το Integrate μπορεί να εφαρμοστεί 
ταυτόχρονα και σε δοσολογία 37,5 ml/στρ/ 
εβδομάδα.
Το Integrate μπορεί επίσης να εφαρμοστεί  
κατά την μεταφύτευση προσθέτοντας  250 
– 500ml / 450L στο διάλυμα εμβάπτισης.
Μέθοδοι Εφαρμογής: Με όλους τους 
τρόπους ποτίσματος.  

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:  
Anthesis Ε.Π.Ε. Εμ.Μπενάκη  
8,145 61 Κηφισιά 
Τηλ. 210 80 12 367  
Fax. 210 62 33196  
www.anthesis.gr

Περιεχόμενο

12 x 1L 


