
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΦΥΤΩΝ
Περισσότερα από 40 είδη φυτικών εκχυλισµάτων, φυσικά 
έλαια, θαλάσσια άλγη και ένας µοναδικός συνδυασµός από 
φυτικούς διεγέρτες ανάπτυξης, όπως: αυξίνες, κυτοκινίνες, 
γιββεριλλίνες και τερπενοειδή, καθώς επίσης και οργανικός 
άνθρακας, συνθέτουν το AMALGEROL

Τα κύρια πλεονεκτήµατα του AMALGEROL
• Δηµιουργία πολύ καλού ριζικού συστήµατος.
• Γρηγορότερη ενεργοποίηση µικροοργανισµών 
 εδάφους, καλύτερο ξεκίνηµα καλλιέργειας
• Καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχειών,
 αξιοποίηση εδαφικής υγρασίας.
• Βελτίωση ποιότητας εδάφους µετά από 
 συνεχή χρήση.
• Φυτά ζωηρά, δυνατά, µε καλύτερη εµφάνιση,
• Αντοχή των φυτών σε δύσκολες καταστάσεις
• Μακροπρόθεσµα µείωση κόστους καλλιέργειας
 από λίπανση – άρδευση



EΛANKO EΛΛAΣ A.E.B.E .
AΘHNA: Mεσογείων 335, 152 31 Xαλάνδρι 

τηλ.: 213 006 5000 
ΘEΣ/KH: Tηλ.: 2310 289 100 

E-mail: contact@elanco.gr, www. elanco.gr

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

ΣΙΤΑΡΙ - ΚΡΙΘΑΡΙ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

ΑΜΠΕΛΙ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΠΑΤΑΤΑ

ΚΡΕΜΜΥΔΙ 
ΚΑΡΟΤΟ

ΦΥΛΛΩΔΗ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΜΠΙΖΕΛΙ - ΦΑΣΟΛΙ

ΦΡΑΟΥΛΑ

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΕΛΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

ΓΚΑΖΟΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΩΝ

 ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
ΟΠΟΡΩΝΩΝ

ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΦΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΟΣΗ

2 x 250cc /str. +                                     
2 x 2Kgr 20-20-20/ 1000lt 

1 x 250cc /str. +                                
2Kgr 20-20-20/ 1000lt 

1 x 250cc /str. +                                
2Kgr 20-20-20/ 1000lt 

300 - 500cc /str.

2 x 300 cc /str.

3 x 400 cc /str

3 x 500 cc /str

3 x 500 cc /str

3 x 500 cc /str

2 x 500 cc /str

2 x 400 cc /str.

2 x 400 cc /str.

3 x 400 cc /str

3 x 400 cc /str

1,5 lt /str

1,5 lt /str.

300 cc /100 lt νερό

2 x 500 cc/str.

500 cc /str + 1Kgr ΟΥΡΙΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟMENOΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1η: πριν τα πρώτα χτένια                     
2η: 10 - 12 ηµέρες µετά

Στα 6-8 φύλλα

Μαζί µε την ζιζανιοκτονία

Στα 6- 8 φύλλα ή µε την ενσωµάτωση 
του ζιζανιοκτόνου                              

Στα 8-10 φύλλα ή σε συνδυασµό 
µε εντοµοκτόνα / µυκητοκτόνα

Με την εµφάνιση της ανθοταξίας 
µέχρι το κλείσιµο της σταφύλης

1η: στην πρώτη εβδοµάδα 
µεταφύτευσης                                         

2η: 12-14 ηµέρες µετά                           
3η:  12-14 ηµέρες µετά                   

1η: διόγκωση στόλονων                               
2η: 10-12 ηµέρες µετά                                              
3η: 10- 12 ηµέρες µετά

1η: µετά την πρώτη ζιζανιοκτονία 
στο στάδιο του µαστιγίου                   

2η: µετά την δεύτερη ζιζανιοκτονία                                            
3η: 20 ηµέρες µετά 

1η: στην πρώτη εβδοµάδα 
µεταφύτευσης                                         

2η: 12-14 ηµέρες µετά  
1η: πριν την άνθηση                                
2η: 7-10 ηµέρες µετά

1η: µετά την µεταφύτευση                      
2η: πριν την άνθηση

1η: αρχή πτώσης πετάλων 
2η: πτώση πετάλων                            

3η: εµφάνιση καρπιδίου

1η: αρχή ανθοφορίας                                    
2η: εµφάνιση καρπιδίου                                          
3η: 10-12 ηµέρες µετά.

1η: 1000cc /str στην έναρξη 
της ανοιξιάτικης βλάστησης                         

2η: 500cc /str στην καρπόδεση

Εφαρµογή τουλάχιστον 
µε 100lt νερό                                

Κάθε 4-6 εβδοµαδες

1η: στην αρχή της φύτευσης                                
2η: 20 ηµέρες µετά

Ψεκασµός πάνω στα φυτικά 
υπολείµµατα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 
 
 
 
 

Διαφυλλικά ή µέσα από 
το σύστηµα ποτίσµατος

Μέσα από το σύστηµα 
ποτίσµατος

Διαφυλλικά ή                                   
µέσα από το σύστηµα 

ποτίσµατος

Μέσα από το σύστηµα 
ποτίσµατος

Μέσα από το σύστηµα 
ποτίσµατος

Μέσα από το σύστηµα 
ποτίσµατος

Μέσα από το σύστηµα 
ποτίσµατος

Διαφυλλικά µαζί µε 
την λίπανση ή µέσα από 
το σύστηµα ποτίσµατος*

Διαφυλλικά ή                                   
µέσα από το σύστηµα 

ποτίσµατος

Διαφυλλικά ή                                   
µέσα από το σύστηµα 

ποτίσµατος

Να ακολουθεί πότισµα

Μαζί µε τη λίπανση*

Μέσα από το σύστηµα 
ποτίσµατος

Nα ακολουθεί όργωµα

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΦΥΤΩΝ

* Πάντα να γίνεται δοκιµή συνδυαστικότητας πριν την εφαρµογή


