
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το Smartfoil µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διαφυλλικές
εφαρµογές σε υπαίθριες είτε σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες. 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρµόστε το προϊόν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του φυτού, αποφεύγοντας τις πιο 
θερµές ώρες τις ηµέρας.
ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 
Προετοιµασία του µείγµατος:
1- Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα  2/3 του όγκου του νερού που απαιτείται
     για την εφαρµογή
2- Ξεκινήστε την ανάδευση και προσθέστε την απαιτούµενη  ποσότητα Smartfoil
3- Συµπληρώστε το υπόλοιπο νερό
4- ∆ιατηρείστε την ανάδευση έως το τέλος της εφαρµογής

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Το προϊόν παραµένει σταθερό για 24 µήνες στην αρχική του 
συσκευασία, σε θερµοκρασία 20°C. ∆ιατηρείστε το προϊόν στο αρχικό 
σφραγισµένο δοχείο σε δροσερό, καλά αεριζόµενο χώρο, µακριά από το φως, 
παγωνιά και ακραίες θερµοκρασίες (<4 ° C και> 30 ° C).

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Η ευθύνη µας περιορίζεται στην προµήθεια του προϊόντος στη 
σφραγισµένη αρχική συσκευασία, στη χρήση σύµφωνα µε τη συνιστώµενη 
δοσολογία για κάθε καλλιέργεια. Οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε την 
αποθήκευση, το χειρισµό, και τη χρήση είναι ευθύνη του χειριστή

P102: Κρατήστε το µακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χειρίζεστε το προϊόν.
SP1:   Μην ρυπαίνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε 
τον εξοπλισµό µετά την εφαρµογή κοντά σε επιφανειακά ύδατα, αποφύγετε
τη ρύπανση µέσω συστηµάτων αποστράγγισης από αγροκτήµατα ή δρόµους).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ Φορέστε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό
και γάντια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1L  
ΒΑΡΟΣ: 1,3Kg

Batch number: Βλ. επί συσκευασίας
Ηµ/α Παραγωγής: Βλ. επί συσκευασίας

Λεωφ. Κηφισίας 303,  14561  Κηφισιά
Τ 210 8012367, Φ 210 6233196

Ε info@anthesis.gr
www.anthesis.gr

∆ιανέµεται από: ANTHESIS ΕΠΕ

Χαρακτηριστικά: 
To Smartfoil είναι ένας καινοτόµος βιοδιεγέρτης υγρής µορφής ο οποίος 
βασίζεται σε µεταβολίτες του ζυµοµύκητα Saccharomyces cerevisiae, οι οποίοι 
προέρχονται απο την ζύµωση ενός συγκεκριµένου φυτικού εκχυλίσµατος.
Η εφαρµογή του Smartfoil  αποφέρει πληθώρα πλεονεκτηµάτων στις 
καλλιέργειες: 

Συνδυαστικότητα:
Το Smartfoil είναι συµβατό µε τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
(ζιζανιοκτόνα, µυκητοκτόνα, εντοµοκτόνα) και λιπάσµατα. Πριν από κάθε νέα 
µείξη είναι φρόνιµο να γίνεται δοκιµή, εκ των προτέρων.
Σε περίπτωση αµφιβολίας, συµβουλευτείτε τον διανοµέα. Τα µείγµατα πρέπει να 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις συστάσεις των  
επίσηµων οδηγιών ορθής πρακτικής.
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΟΣΗ
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ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Βαµβάκι

Αραβόσιτος
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Ηλίανθος

Σολανώδη &
Κολοκυνθοειδή

Μηλοειδή

Πυρηνόκαρπα

Αµπέλι 

Φράουλα

Εσπεριδοειδή

100ml/στρ 2 εφαρµογές
Πριν την άνθιση (BBCH55) 

και πλήρη άνθιση (BBCH 65)

Πριν την άνθιση (57-59), πτώση
των πετάλων (67-69), έναρξη

καρπόδεσης (71)

Πριν την άνθιση (57-59), πτώση των 
πετάλων (67-69), έναρξη καρπόδεσης (71)

Από το 4ο φύλλο 
έως την άνθιση (V8)

Από το 6ο φύλλο έως την άνθιση (R1)

Κάθε 15 ηµέρες από την εµφάνιση της 
ταξιανθίας (51) έως την έναρξη

 της καρπόδεσης (71)

Πριν την άνθιση (57-59), πλήρης
 άνθιση (65), έναρξη καρπόδεσης (71)

Από την επιµήκυνση του στελέχους
 (30) έως την έναρξη της άνθισης (60)

Κάθε 15 ηµέρες από την εµφάνιση της
ταξιανθίας (51) έως την έναρξη της

καρπόδεσης (71)

Πριν την άνθιση (57-59), πλήρης άνθιση 
(65), έναρξη καρπόδεσης (71)

300 µε 400ml/στρ

300 µε 400ml/στρ

300ml/στρ

3 εφαρµογές

3 εφαρµογές

2 µε 3 εφαρµογές

1 εφαρµογή

1 εφαρµογή

1 εφαρµογή

200ml/στρ

200ml/στρ

200ml/στρ

200 µε 300ml/στρ

300 µε 400ml/στρ

3 µε 5 εφαρµογές

300ml/στρ 3 µε 5 εφαρµογές

3 µε 4 εφαρµογές

ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗΣ
Ειδικό σκεύασµα βοηθητικό
της ανάπτυξης των φυτών 

Προωθεί την θρέψη και την ανάπτυξη
των φυτών 

AGRAUXINE SA

Προάγει την ενδυνάµωση του φυτού και διεγείρει την ανάπτυξη.
∆ιεγείρει συγκεκριµένες φυσιολογικές διεργασίες στο φυτό, µε αποτέλεσµα να 
µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από δυσµενείς καιρικές συνθήκες (υψηλές 
θερµοκρασίες, ξηρασία, κ.α.), κατά τη διάρκεια των κρίσιµων σταδίων 
ανάπτυξης των φυτών, όπως άνθιση και καρπόδεση.
Μειώνει την πτώση των ανθέων και των καρπών διασφαλίζοντας την 
παραγωγή.
Το Smartfoil είναι µία µοναδική σύνθεση από την Agrauxine - By Lesaffre.

Μορφή: Υγρό
Πυκνότητα:..............................................................................................1.3 g/ml
pH:................................................................................................................... 6.5
Σύνθεση:
Ξηρά ουσία:...................................................................................................51%
Ολικό Άζωτο (N):..........................................................................................1.0%
Περιέχει επίσης Κάλιο και Οργανικό Άνθρακα

Kαινοτόµος βιοδιεγέρτης υγρής µορφής που βασίζεται 
σε µεταβολίτες του ζυµοµύκητα

Saccharomyces cerevisiae, οι οποίοι προέρχονται
από ζύµωση φυτικού εκχυλίσµατος

Κυκλοφορεί για χρήση στην γεωργία, σύµφωνα µε την
Υπουργική απόφαση Αρ.217217/2004 (ΦΕΚ B’ 35)”


