
ΜΟΡΦΗ: Πυκνό διάλυµα (SL)

pH: 4,8

ΣΥΝΘΕΣΗ:  Εκχύλισµα κυττάρων του µύκητα Saccharomyces cerevisiae
Περιέχει 25,0 % ελεύθερα αµινοξέα*
* Λαµβάνονται από ζύµωση του µικροοργανισµού Saccharomyces cerevisiae, Περιέχει ολικό άζωτο (N) 5,2 %.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Το MOKA είναι υγρός βιοδιεγέρτης που βασίζεται σε εκχύλισµα 
ζυµοµύκητα, διεγείροντας τα φυτά από το στάδιο της καρπόδεσης και µετά.
Η εφαρµογή του MOKA παρέχει πολλά πλεονεκτήµατα, εξασφαλίζοντας την οµοιόµορφη 
παραγωγή και συγκοµιδή των φυτών:
   Βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών κατά το αναπαραγωγικό στάδιο και αυξάνει την         
     απόδοσή τους.
     Προωθεί την καρπόδεση και την ανάπτυξη των καρπών κατά τα στάδια της διόγκωσης 
     και της ωρίµανσης. 
     Βελτιώνει την ποιότητα των συγκοµισµένων καρπών (µέγεθος, χρώµα, συνεκτικότητα).
  Αυξάνει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και την µετασυλλεκτική διάρκεια των       
     συγκοµισµένων καρπών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Το προϊόν δεν ταξινοµείται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1272/2008 (CLP)
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).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Το προϊόν παραµένει σταθερό για 24 µήνες από την αναγραφόµενη 
ηµεροµηνία παραγωγής όταν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία, σε θερµοκρασία 
20° C, σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος, µακριά από ηλιακό φως, παγετό και ακραίες 
θερµοκρασίες (<4°C και> 30 °C).

Η ευθύνη του παρασκευαστή 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

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε το µακριά από παιδιά, ανεκπαίδευτο προσωπικό και ζώα.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το MOKA µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε υπαίθριες και σε 
θερµοκηπιακές καλλιέργειες, εφαρµόζεται µε διαφυλλική εφαρµογή.

ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗΣ
Ειδικό σκεύασµα βοηθητικό της ανάπτυξης 
των φυτών - Προωθεί την θρέψη και την 

ανάπτυξη των φυτών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1L
ΒΑΡΟΣ: 1,2Kg 

∆ιανέµεται από:
ANTHESIS ΕΠΕ

Λεωφ. Κηφισίας 303
14561  Κηφισιά

Τ 210 8012367
Φ 210 6233196

Ε info@anthesis.gr

www.anthesis.gr2814_0220_df

Αριθµός παρτίδας: Βλ. επί συσκευασίας
Ηµ/α Παραγωγής:  Βλ. επί συσκευασίας

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:
Agrauxine by Lesaffre

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΟΣΗ

Καρποφόρα λαχανικά
(σολανώδη, 
κολοκυνθοειδή)
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Πυρηνόκαρπα, 
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Ακροδρυα, Αβοκάντο
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Από το 5ο φύλλο έως την πλήρη
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρµόστε το προϊόν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του φυτού, αποφεύγοντας τις πιο 
θερµές ώρες τις ηµέρας. Ανακινείστε πριν τη χρήση. 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 ΜΟΚΑ
3 -  Συµπληρώστε το υπόλοιπο νερό
4 -  ∆ιατηρήστε την ανάδευση έως το τέλος της εφαρµογής
  
Συνδυαστικότητα: 
Το MOKA είναι συµβατό µε τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά  προϊόντα (ζιζανιοκτόνα, 
µυκητοκτόνα, εντοµοκτόνα) και λιπάσµατα. Πριν από κάθε νέο συνδυασµό, προτείνεται να 
γίνεται δοκιµή. Σε περίπτωση αµφιβολίας επικοινωνήστε µε τον διανοµέα. Ο συνδυασµός 
πρέπει να εφαρµόζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις συστάσεις των 
επίσηµων οδηγιών ορθής πρακτικής.

Εκχύλισµα κυττάρων του µύκητα 
Saccharomyces cerevisiae

Περιέχει 25,0 % ελεύθερα αµινοξέα

Κυκλοφορεί για χρήση στην γεωργία,
σύµφωνα µε την Υπουργική απόφαση

Αρ.217217/2004 (ΦΕΚ Β’ 35)

7 Avenue du Grand Périgné -
49070 Beaucouzé - FRANCE 
www.agrauxine.com

ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
(BBCH)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΦΡΜΟΓΩΝ

Moka_1Lt.pdf   1   2/14/20   10:44


