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LION PCT

Παρασκευαστής:
Headland Agrochemicals

Συσκευαστής - Tυποποιητής:

Συμπυκνωμένο εκχύλισμα θαλασσίων φυκιών 
(Ascophyllum nodosum)

κατάλληλο για ψεκασμους των φυτών

AΘHΝΑ: Φλέμιγκ 15, Mαρούσι 15123, τηλ. 210 6800900-8
ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, Σίνδος, τηλ. 2310 79.79.07

EΡΓΟΣΤAΣΙΟ: Στυλίδα Aγ. Iωάννης 353 00, τηλ.22380 22008-9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 500 γραμμ. 

2 σακουλάκια των  250 γραμμ.

Προϊόν υψηλής βιολογικής αξίας.
Οι παράγοντες του LION PCT βοη-
θούν  τα φυτά να παράγουν μεγα-
λύτερη παραγωγή, να ξεπερνούν
περιόδους stress  (ξηρασία,κ.λ.π)
και να βελτιώνουν την ποιότητα της
παραγωγής.

«Κατάλληλο και για 
Βιολογική Γεωργία»

lion  500γρ. 21.5x16.5x7cm, 70x100 / 400gr. C M Y K
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HMEP.  ΠAPAΣKEYHΣ: 

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 

AP.ΠAPTIΔAΣ : 
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•Ακτινίδια:για παρα-
γωγή  ομοιόμορφων
καρπών μεγάλου με-
γέθους.
Ψεκασμός κατά την
πτώση των πετάλων .
Δόση 50γρ/100λίτρα
νερό.

•Κρεμμύδια -
Πράσα: Ψεκασμός
στο στάδιο των 3-5
φύλλων με δόση
50γρ/στρ.
Για αύξηση του μεγέ-
θους της ομοιομορ-
φίας των καρπών και
της παραγωγής.

•Καρότα: Ψεκασμός
στο ξεκίνημα της α-
νάπτυξης της ρίζας ,
ύψος φυτού 10-15ε-
κατ. Δόση 50γρ/στρ

Σημείωση: Aπαραίτητη
η χρήση προσκολλητι-
κού π.χ. GUARD 2000  

Το LION PCT είναι υ-
δατοδιαλυτή σκόνη
εκχυλίσματος θαλασ-
σίων φυκιών και πε-
ριέχει μια ομάδα ρυθ-
μιστών ανάπτυξης
των φυκιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 500 γραμμ. 

2 σακουλάκια των  250 γραμμ.

To LION είναι ένα απόλυτα υδατοδιαλυτό σκεύασμα κατάλληλο για ψεκασμούς των φυ-
τών.
Περιέχει σε σταθερή συγκέντρωση μια ομάδα αυξητικών παραγόντων, που προέρχο-
νται αποκλειστικά και μόνο από εκχύλισμα φυτικών ιστών.
Οι παράγοντες αυτοί, έχουν επεξεργαστεί με φυσικούς τρόπους ώστε να είναι αμέσως
αφομοιώσιμοι από τα φυτά.
Χρησιμοποιείται σε όλες τις καλλιέργειες αλλά ειδικά στην ελιά όταν χρησιμοποιείται σε
καθορισμένα σημεία της ανάπτυξης, επιτυγχάνει:
-Αύξηση της παραγωγής
-Aύξηση της ικανότητας για καρπόδεση
-Βελτίωση στο μέγεθος των καρπών και την ομοιομορφία
-Καθώς και την βελτίωση της ποιότητας των καρπών

Το LION PCT θεωρείται ένα από τα απαραίτητα προϊόντα πλέον σε πολλές περιοχές
του κόσμου για την καλλιέργεια της ελιάς.

ΧΡΟΝΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες. Το LION PCT προτείνεται να ψεκάζεται αμέσως πριν την
άνθηση με μία δόση 50 γρ. ανά 100 λίτρα νερό.
Συνδυάζεται με εντομοκτόνα ή χαλκούχα σκευάσματα ή με το σκεύασμα Βορίου
HEADLAND B ή τα ισορροπημένα διαφυλλικά σκευάσματα FOLIGEN ή LAIBONO.

Σε αυτό το στάδιο το LION PCT ενισχύει το ελαιόδεντρο για καλύτερη καρπόδεση.

Στις βρώσιμες ποικιλίες ελιάς (Καλαμών, Χαλκιδικής, Αμφισσας), το LION PCT προτεί-
νεται σε δύο στάδια με στόχο την βελτίωση του μεγέθους των καρπών.

Ο πρώτος ψεκασμός γίνεται μετά την καρπόδεση (μέγεθος καρπού σαν το «σκάϊ»), με
δόση 50 γρ/100 λίτρα νερό.
Συνδυάζεται με τα συνήθη εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται στο στάδιο αυτό, για τον
πυρηνοτρύτη ή το λεκάνιο. Καλό είναι να προστίθεται και ένα σκεύασμα πλούσιο σε ά-
ζωτο π.χ. VERTEX 34-0-0 ή FOLIGEN 20-20-20 ή ΦEPTI-ΦYΛ 21-21-21.

Ο δεύτερος ψεκασμός προτείνεται να γίνεται στο στάδιο σκλήρυνσης του πυρήνα με
δόση 50 γρ/100 λίτρα νερό, μαζί με ένα διαφυλλικό πλούσιο σε κάλιο, π.χ. FOLIGEN 5-
15-30 ή ΜΕΤΑΛΟΖΕΪΤ Καλίου 30% ή LAIBONO.
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Προϊόν υψηλής βιολογικής
αξίας. Οι παράγοντες του
LION PCT βοηθούν  τα φυ-
τά να παράγουν μεγαλύτε-
ρη παραγωγή, να ξεπερ-
νούν περιόδους stress
(ξηρασία,κ.λ.π) και να βελ-
τιώνουν την ποιότητα της
παραγωγής.
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ΕΛΙΑ
Το LION PCT θεωρείται ένα από τα απαραίτητα προϊόντα πλέον σε πολλές περιοχές
του κόσμου για την καλλιέργεια της ελιάς.

ΧΡΟΝΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Το LION PCT προτείνεται να ψεκάζεται στις ελαιοποιήσιμες και βρώσιμες ποικιλίες ε-
λιάς σε δύο εφαρμογές. 

α) Πριν την άνθηση με δόση 50γρ/100λίτρα νερό. Σ'αυτό το στάδιο το LION PCT ενι-
σχύει την καλύτερη καρπόδεση των ελαιοδένδρων. Συνδυάζεται με εντομοκτόνα ή
χαλκούχα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται σ'αυτό το στάδιο καθώς επίσης και
με σκευάσματα θρέψης όπως Headland Boron και ΦΕΡΤΙ-ΦΥΛ 29-20-10 και
Vertex 34-0-0. 

β) Στο στάδιο του καρπιδίου (μέγεθος καρπού σαν σκάι) με δόση 50γρ/100 λίτρα νε-
ρό.Συνδυάζεται με τα συνήθη εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται σ'αυτό το στά-
διο για πυρηνοτρήτη, λεκάνιο, ρυγχίτη κλπ. Καλό είναι σ'αυτό το στάδιο να προστί-
θεται και ένα σκεύασμα τύπου ΦΕΡΤΙ-ΦΥΛ 29-20-10 ή 21-21-21 ή Hi-phos. 

Ειδικά για τις βρώσιμες ποικιλίες προτείνεται και μία τρίτη εφαρμογή με στόχο την
βελτίωση του μεγέθους των καρπών. Η εφαρμογή αυτή συνιστάται στο στάδιο σκλή-
ρυνσης του πυρήνα σε δόση 50γρ/100 λίτρα νερό μαζί με ένα διαφυλλικό πλούσιο σε
κάλιο όπως Μεταλοζέιτ Καλίου 24% ή Laibono.

 Yδατοδιαλυτό σκεύασμα  

ΦYΛAΞTE TO KΛEIΔΩMENO MAKPIA AΠO ΠAIΔIA


