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Για την πρόβλεψη της συγκομιδής 
και την αύξηση της απόδοσης

5 50 2,5
Εφαρμογή όταν είναι ορατά τα πρώτα μπουμπούκια 
των ανθέων. BBCH 41-43

1-2 (14-21 
ημέρες)

Σταφύλια (επιτραπέζια σταφύλια - Σουλτανίνα)

Για τη βελτίωση της ποιότητας 
των ραγών και της απόδοσης 
μέσω επιμήκυνσης του τσαμπιού, 
λέπτυνσης και αλλαγής μεγέθους 
των ραγών.

7,5 100-200 7,5-15

Για τη Σουλτανίνα εφαρμόστε όταν το μήκος του 
στελέχους είναι περίπου 4-10 εκατ. μέχρι το 75% των 
ραγών να είναι 3-6 χιλιοστά. Συστήνονται συνολικά 
πέντε επεμβάσεις για την επίτευξη των αποτελεσμά-
των του πλήρους μεγέθους των ραγών.

5 (2 ημέρες)

Σταφύλια (οινοποιήσιμα)

Για τη μείωση των μικρών διαστά-
σεων του τσαμπιού, τη βελτίωση 
του αερισμού και την ενίσχυση της 
αντιμετώπισης των ασθενειών και 
των παρασίτων και κατά συνέπεια 
της ποιότητας του κρασιού

5 50 2,5
Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη ζώνη των τσαμπιών. 
Εφαρμογή στο 30-50% πεσμένων ανθέων. BBCH 
63-65

1

εσπεριδοειδή, λεμόνια, πορτοκάλια (εκτός Valencia), μανταρίνια, γκρειπ φρουτ

Για τη βελτίωση της καρπόδεσης 2,5 80-200 2-5
Εφαρμογή από την πτώση των πετάλων μέχρι το ξεκί-
νημα της πτώσης των καρπών. BBCH 67 και BBCH 71

2 (7 ημέρες)

Για τη βελτίωση της ποιότητας του 
φλοιού του καρπού και την βελτίω-
ση της συγκομιδής

2,5-5 80-300 2-15
Εφαρμογή όταν οι καρποί ξεκινούν να αλλάζουν 
χρώμα. BBCH 81

1

αχλαδιά

Για τη βελτίωση της καρπόδεσης, 
του βάρους των καρπών και της 
απόδοσης

1,25-2,5 80-100
1,25 - 

2,5

Εφαρμογή στο 30-50% της πλήρους άνθησης στην 
περίπτωση μη παγετού. BBCH 63-65. Σε περίπτωση 
παγετού, εφαρμογή κατά την περίοδο της άνθησης 
(BBCH 57-69) και όχι αργότερα από 48 ώρες μετά 
τον παγετό. Εφαρμόστε ξανά σε περίπτωση περαιτέρω 
περιστατικών παγετού. Εφαρμογή της υψηλής δόσης 
όταν η φυσική καρπόδεση είναι χαμηλή.

1-3 (2 ημέρες)

κεράσια

Για τη βελτίωση της ποιότητας των 
καρπών και της απόδοσης

5 100 5
Εφαρμογή όταν οι πρώτοι καρποί αλλάζουν χρώμα από 
πράσινο σε ανοιχτό κίτρινο (χρώμα άχυρου) BBCH 81
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Το Progibb 40 SG (γιββερελικό οξύ 40% β/β) είναι φυτορρυθμιστική ουσία (ρυθμι-
στής ανάπτυξης), η οποία επηρεάζει την ποσότητα, την ποιότητα και το χρόνο συγκομιδής 
ανάλογα με την καλλιέργεια. Διεγείρει τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων.

Τα 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. A.A.Δ.Α: 8245 (ΥΠ. ΑΠοΦ. Αρ. 2454 / 28420 / 07-03-2016)

παρατηρήσεις: χρόνοι εφαρμογών για άσπερμα επιτραπέζια σταφύλια: Πέντε εφαρμογές. οι εφαρμογές ξεκινούν όταν ο κεντρικός βλα-
στός της ταξιανθίας έχει μήκος 4-10 εκατ. (BBCH 55-57), δεύτερη εφαρμογή στο 50% ανοιχτών ανθέων (BBCH 65), τρίτη εφαρμογή στο 80% 
των ανοιχτών ανθέων (BBCH 68), τέταρτη εφαρμογή στο 50% των ραγών στα 3-6 mm (BBCH 73-75) και πέμπτη εφαρμογή στο 75% των ραγών 
στα 3-6 mm (BBCH 73-75). οι τρεις πρώτοι ψεκασμοί γίνονται στα 100 λίτρα/στρέμμα και οι τρεις τελευταίοι ψεκασμοί στα 200 λίτρα/στρέμμα.
τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν απαιτείται

Αθήνα: Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι, Τηλ: 210.6800.900
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907

e-mail: info@hellafarm.gr www.hellafarm.gr


