
ΠΡΟΪΟΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 217217/2004 – ΦΕΚ 35/16-01-2004)

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
Το PUSHY + αποτελεί ένα φυσικό προϊόν που δρα ως βιοδιεγέρτης καθώς περιέχει εύκολα αφομοιώσιμα
στοιχεία όπως αμινοξέα, φουλβικά οξέα, βιταμίνες της ομάδας Β και γλυκίνη-μπεταΐνη που συμβάλλει
στην τόνωση του μεταβολισμού του φυτού και στην ενίσχυση της φυσιολογικής του ανάπτυξης. 
Η χρήση του PUSHY + συνοδεύεται από σημαντικά οφέλη για την καλλιέργεια: 
- Διεγείρει την ανάπτυξη των ριζών, 
- Προωθεί την παραγωγή βιομάζας φυλλώματος, 
- Αυξάνει την άνθιση και την καρπόδεση, 
- Βελτιώνει το μέγεθος και τη ποιότητα των καρπών, 
- Αυξάνει την παραγωγή 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Ολικά Αμινοξέα 10-13 %

Φουλβικά Οξέα  23-29 % 

Οργανική ουσία  29-42 % 

Προφυλάξεις 
Μακριά από παιδιά. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 7793777 (Ελλάδα) 

Αριθμός Παρτίδας / Ημερομηνία Παραγωγής:  Βλ. επί συσκευασίας 
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5L

Περιεχόμενο: 

6kg
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:



Σολανώδη &
Κολοκυνθοειδή

Φυλλώδη λαχανικά

Αμπέλι

Φράουλα & Berries

Μηλοειδή,
Πυρηνόκαρπα,
Εσπεριδοειδή,
Ελιά, Ακρόδρυα
Σιτηρά

Ψυχανθή

Κρεμμύδι

Πατάτα

200-800

200-600

200-600

200-600

200-600

200-400

200-400

200-400

200-600

2-8

2-5

2-5

2-6

2-4

1

1

2-6

2-8

Από την μεταφύτευση έως την αρχή
της ωρίμανσης (BBCH 81)

Από την μεταφύτευση έως την συγκομιδή,
κάθε 15 ημέρες

Από την εμφάνιση των φύλλων (BBCH 11)
έως την έναρξη του Περκασμού (BBCH 81)

Από την μεταφύτευση έως την αρχή
της ωρίμανσης  (BBCH 81)

Από την εμφάνιση των φύλλων (BBCH 11)
έως την έναρξη αλλαγής χρώματος

των καρπών (BBCH 81)

Από το BBCH 11 έως το BBCH 40

Από την πλήρη ανάπτυξη των κοτυληδόνων (BBCH 10)
έως το τέλος της βλαστικής ανάπτυξης (BBCH 49)

Από το φύτρωμα έως την συγκομιδή, κάθε 15 ημέρες

Από το BBCH 20 έως το BBCH 49

Δόση
(κ.εκ./στρ ή κ.εκ / 100 L νερού)Καλλιέργεια Αριθμός εφαρμογών Στάδιο εφαρμογής (BBCH)

Πριν τη χρήση ανακινείτε καλά το μπουκάλι. Να αποφεύγεται 
η εφαρμογή του προϊόντος τις θερμές ώρες της ημέρας.

Προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος: 
1- Γεμίστε τη δεξαμενή του ψεκαστικού κατά τα 2/3 του όγκου με την 
απαιτούμενη ποσότητα νερού για την εφαρμογή. 
2- Ξεκινήστε την ανάδευση και προσθέστε τη δόση του Pushy + που απαιτείται, 
σύμφωνα με τον πίνακα παραπάνω. 
3- Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό που λείπει 
4- Διατηρήστε την ανάδευση μέχρι το τέλος της εφαρμογής

Συνθήκες Αποθήκευσης 
Φυλάσσετε το προϊόν στην αρχική συσκευασία σε φρέσκο, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο μέρος.
Προστατέψτε από τον παγετό, την υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως. 

Παρατηρήσεις 
Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της 
ετικέτας. Πριν τη χρήση ανακινείτε καλά το μπουκάλι.
Η AGRAUXINE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημίες που προκαλούνται 
(έλλειψη αποτελεσματικότητας, γενική τοξικότητα, κατάλοιπα κ.λπ.) σε 
περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών που αναφέρονται στην ετικέτα. 

Δοσολογία και Οδηγίες Χρήσης

Υπεύθυνος διάθεσης: 
ANTHESIS I.K.E 
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8, 14561  ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 
Τηλ: (+30) 2108012367 
Fax: (+30) 210 62 331 96 
Email: Info@anthesis.gr 
www.anthesis.gr
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Παρασκευαστής:
AGRAUXINE SA
137 rue Gabriel Péri
59 700
Marcq en Baroeul
France
www.agrauxine.com


