
ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΡΕΨΗΣ 
με φυσικά εκχυλίσματα θαλάσσιων φυκών 

(Ascophyllum nodosum)

ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
με θαλάσσια φύκη

Αριθμός Κυκλοφορίας: 106Εγγυημένη σύνθεση: 
ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν)  3%
Ουρία   3%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P2O5) 3%
ΔΙΑΛΥΤΟ ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο)  3%

• Περιέχει φυσικά εκχυλίσματα θαλάσσιων φυκών (Ascophyllum nodosum). 

• Χρησιμοποιείται σε όλες τις καλλιέργειες, κυρίως σαν πηγή φυσικών φυτορρυθμιστικών 
    και βιοδιεγερτικών ουσιών, θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων.

• Ενισχύει το μεταβολισμό του φυτού για τη σύνθεση των σακχάρων, πρωτεϊνών και όλων 
    των συστατικών που θα μεταναστεύσουν στους καρπούς και γενικά στα εδώδιμα μέρη 
    βελτιώνοντας και αυξάνοντας την παραγωγή.

• Υποκινεί τον σχηματισμό ανθοφόρων οφθαλμών.

• Παρεμποδίζει τη γήρανση των φύλλων και έτσι το φύλλο παραμένει ενεργό και φωτο-
    συνθέτει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συμβάλλοντας στην καλύτερη θρέψη του φυτού.

• Επηρεάζει τη βιοσύνθεση άλλων φυσικών φυτορρυθμιστικών ουσιών με άμεσες θετικές 
    επιπτώσεις στην παραγωγή.

• Ενεργοποιεί το αμυντικό σύστημα του φυτού (Σύστημα Επίκτητης Ανθεκτικότητας) για 
    την αντιμετώπιση των διαφόρων καταπονήσεων που προέρχονται από περιβαλλοντικά ή 
    παθογόνα αίτια.

• Παρατείνει τη μετασυλλεκτική ζωή των διαφόρων φρούτων και λαχανικών.

• Αυξάνει την αναπνευστική δραστηριότητα των σπόρων και συνεπώς το ποσοστό βλάστη-
    σής τους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Miller Chemical & Fertilizer Corporation

P.O. Box 333, Radio Road, Hanover, Pennsylvania 17331, ΗΠΑ

Τηλ.: 717 632 8921, Fax: 717 632 4581

Αντιπρόσωπος για την Ελλάδα: LANCES LINK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Χέυδεν 15, 104 34 Αθήνα, Τηλ./Fax: 210 55 78 797

Διανομέας:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335 Χαλάνδρι, 
Αθήνα
Τηλ.: 210 67 26 381

KΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1LT

Αμπέλι 30-50 ml/στρ. Γενικά με όλες τις διαφυλλικές εφαρμογές προϊόντων θρέψης ή φυτοφαρμάκων.

  Εφαρμογή με όλα τα ψεκαστικά μίγματα γιββερελλίνης.

Βαμβάκι 20 ml/στρ. Γραμμική εφαρμογή στο στάδιο 1-3 φύλλα.

 30-50 ml/στρ. Σχηματισμός χτενιών.

 40-60 ml/στρ. Στην αρχή και στο τέλος της ανθοφορίας.

Δενδροκομία 50-120 ml/στρ. 1. Στην εμφάνιση οφθαλμών για αύξηση της επικονίασης. (Το MILLERPLEX δεν είναι επικίνδυνο 

      για τις μέλισσες ή άλλους επικονιαστές).

  2. 1 εβδομάδα μετά την πτώση των πετάλων για προώθηση της κυτταρικής διαίρεσης.

  3. 1-2 εβδομάδες πριν την καρπόπτωση για μείωση του φυσιολογικού στρες και της καρπόπτωσης.

  4. 20-30 ημέρες μετά την πτώση των πετάλων για αύξηση του μεγέθους του καρπού.

  5. Ανά μήνα κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του καρπού για προώθηση της κατανομής των 

      θρεπτικών στοιχείων για μεγαλύτερους και ποιοτικούς καρπούς.

Σπαράγγι 90 ml/στρ. Ψεκασμός στη βλάστηση 2 εβδομάδες μετά την τελευταία συγκομιδή.

 50 ml/στρ. Ψεκασμός ανά μήνα κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης.

Πατάτα 40 ml/στρ. Έναρξη του σχηματισμού των κονδύλων.

 50 ml/στρ. 4-6 εβδομάδες αργότερα. 

Πιπεριά, Μελιτζάνα 20-40 ml/στρ. 3-5 φύλλα.

 30-60 ml/στρ. Ανά 7-14 ημέρες για συνολικά 4-6 εφαρμογές.

Τομάτα 20-30 ml/στρ. 1 εβδομάδα μετά τη μεταφύτευση ή 6-8 φύλλα.

 30-40 ml/στρ. 3 εβδομάδες αργότερα.

 40-60 ml/στρ. Ανά 14 ημέρες μαζί με ασβέστιο ή διαφυλλικό λίπασμα.

Βιομηχ. τομάτα 20 ml/στρ. 1 εβδομάδα μετά τη μεταφύτευση ή 6-8 φύλλα.

 40-50 ml/στρ. Έναρξη ανθοφορίας και επανάληψη 2 εβδομάδες αργότερα.

Φράουλα 40-60 ml/στρ. 2-3 εβδομάδες πριν τη διακοπή λήθαργου.

  Έναρξη ανθοφορίας και επανάληψη ανά 14 ημέρες.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τρόπος εφαρμογής - Δοσολογία: 

Διαφυλλική εφαρμογή: 40-100 ml ανά στρέμμα

Υδρολίπανση: 100-200 ml ανά στρέμμα

Στις καλλιέργειες: Δημητριακά, καλαμπόκι, καρότα, ζαχαρότευτλα, κρεμμύδι, σκόρδο, μηδική, μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι, σέλινο, ρύζι, 

σόγια, σπανάκι, μαρούλι, φασόλια: δόση 30-60 ml/στρέμμα.

Καλλωπιστικά-Ανθοκομία: δόση 50-100 ml/στρέμμα

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήμα-
τος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο 
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Δείκτης αλατότητας: 4,99
Ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 100 ppm διαλύματος λιπάσματος (μS/cm @ 20-22ºC): 18,9
pH: 5-7

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα και διαφυλλικά λιπάσματα. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε 
κανονικές θερμοκρασίες και σε μέρος ξηρό. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπό τις 
ανωτέρω συνθήκες είναι απεριόριστος. Κατά τον χειρισμό, φοράτε προστατευτική ενδυμασία 
και γάντια.

Το Μillerplex 3-3-3:


