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Το πρόγραμμα λίπανσης-θρέψης αποτελεί μια από 

τις πλέον κρίσιμες καλλιεργητικές φροντίδες.  

Οι στοχευμένες εφαρ μογές καλύπτουν τις υψηλές 

ανάγκες θρέψης των καρυδιών και εξασφαλίζουν 

υψηλή και ποιοτική παραγωγή.

Βλαστική ανάπτυξη ΑνθοφορίαΣπορά

Umostart 
• Ριζοβολία

•  Ταχεία ανάπτυξη ριζικού 
συστήματος

Trika Expert 
• Ριζοβολία

•  Ταχεία ανάπτυξη ριζικού 
συστήματος

•  Προστασία από έντομα 
εδάφους (αγρότιδες, 
σιδηροσκούληκα)

N+ 
•  Σταδιακή απελευθέρωση 

αζώτου όταν το φυτό  
το έχει ανάγκη 

SIPFOL STAR 
•  Φυτικά αμινοξέα για ενεργο-

ποίηση του μεταβολισμού  
σε συνθήκες στρες

Phomag 
•   Έντονη φωτοσύνθεση

•   Ισορροπία βλαστικής 
ανάπτυξης

• Εύρωστα, υγιή φυτά

•  Αύξηση παραγωγής

•  Συνδυάζεται με ρυθμιστές 
ανάπτυξης
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KABUKI
•  Απαραίτητο για τη σωστή 

αποφύλλωση

• Διευκολύνει τη συγκομιδή

KRITON
•  Βελτιώνει τη δράση των 

αποφυλλωτικών

• Καλύτερη διαβροχή

Καρπόδεση/Ωρίμανση ΑποφύλλωσηΑνθοφορία/Καρπόδεση

Isomix
•  Ενίσχυση φωτοσύνθεσης

• Μείωση καρπόπτωσης

• Αύξηση βάρους καρυδιού

• Αύξηση παραγωγής

Η SIPCAM προσφέρει σειρά 

ειδικών σκευασμάτων θρέψης 

για διαφυλλικές εφαρμογές, που 

έχουν πολλαπλό στόχο:

     Να ενισχύσουν το φυτό στα πιο κρίσιμα παραγωγικά στάδια. 

    Να εξαλείψουν τροφοπενίες λόγω υψηλών αναγκών ή 
μειωμένης διαθεσιμότητας & κινητικότητας των θρεπτικών 
στοιχείων (π.χ. Φώσφορος & Ασβέστιο).

    Να επηρεάσουν την ισορροπία των θρεπτικών στοι χείων 
στο φυτό και να το στρέψουν στην παραγωγική κατεύ-
θυνση (ανθοφορία, γέμισμα σπόρου, ωρίμανση κ.λπ.).
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S-KALI

• Αύξηση βάρους καρυδιού

• Καλό άνοιγμα

• Ομοιόμορφη ωρίμανση

• Πρωίμιση
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SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
e-mail: info@sipcam.gr
www.sipcam.gr

** ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:  Tα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς  
     και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Tα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ / ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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* Καθολικές διαφυλλικές εφαρμογές με 40-60 λίτρα ψεκ.υγρού/στρ.

Σκεύασμα Περιγραφή Δοσολογία Τρόπος εφαρμογής

UMOSTART Λίπασμα 
(11-50-0 +1 Ζn) β/β

2-4 κιλά/στρ.* Στη σπορά

TRIKA EXPERT** Εντομοκτόνο
λ-cyhalothrin 0,4% β/β

1-1,5 κιλά/στρ. Στη σπορά

N+
Άζωτο βραδείας 
αποδέσμευσης  

(35%) β/ο
1000-1500 κ.εκ./στρ.*

Διαφυλλικός 
ψεκασμός

SIPFOL STAR 17% φυτικά αμινοξέα 150-300 κ.εκ./στρ.*
Διαφυλλικός 

ψεκασμός

PHOMAG N-P + MgO  
(4,5-45-0+10) β/ο

250 κ.εκ./στρ.*
Διαφυλλικός

ψεκασμός

ISOMIX N-K + CaO + MgO
(13,5-9-15+3) β/ο

150-300 κ.εκ./στρ.*
Διαφυλλικός 

ψεκασμός

S-KALI
Λίπασμα θειοθεικού 

καλίου  
(0-0-37,5+25S) β/ο

500 κ.εκ./στρ.*
Διαφυλλικός 

ψεκασμός

KABUKI**
Αποφυλλωτικό

(pyraflufen-ethyl
2,65%) β/ο

10 κ.εκ./στρ., 
50-60 λίτρα 

ψεκ.υγρού/στρ.

Ψεκασμός φυλώματος 
όταν το 30%-50% των 
καρυδιών είναι ανοικτά 
(περίπου 90% ώριμα)

KRITON Βιοδιεγέρτης 
2 φάσεων 

100 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκαστικού*

Διαφυλλικός 
ψεκασμός
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