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To Sitofex 1 EC αυξάνει το βάρος και το μέγε-
θος των καρπών του αμπελιού στην επιταπέζια 
ποικιλία σουλτανίνας. Το Sitofex 1 EC είναι 
γερμανικό προϊόν της AlzChem Trostberg 
GmbH.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το δρων συστατικό του σκευάσματος,  
forchlorfenuron  (CPPU), είναι παράγωγο της 
φαινυλουρίας και έχει δράση παρόμοια της 
κυτοκινίνης. Όπως και οι φυσικές κιτοκινίνες 
τοforchlorfenuron προάγει τη διαίρεση και την 
αύξηση των κυττάρων φυτικών ιστών.  ∆εν μετα-
κινείται μέσα στα φυτά, ούτε μεταφέρεται από τα 
ψεκασμένα φύλλα στους καρπούς και από τον 
ένα καρπό στον άλλον. 

Ταυτότητα Προϊόντος

Εγγυημένη Σύνθεση Forchlorfenuron 1% β/ο, Βοηθητικές Ουσίες 98,8% β/β

Mορφή Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγκεκριμένες καλλιέργειες Επιτραπέζια ποικιλία σουλτανίνα

Γενική Δόση 50 - 100 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

Όγκος Ψεκαστικού υγρού: Για  ψεκασμούς κάλυψης  φυλλώματος: 100 λίτρα/στρ. Για 
κατευθυνόμενους  ψεκασμούς  στους  καρπούς: 50 λίτρα/στρ.  

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης του  φυλλώματος ή κατευθυνόμενοι  
ψεκασμοί στους στους βότρεις  όταν  η ράγα  έχει διάμετρο 4-6 
χιλιοστά. Κατά το χρόνο εφαρμογής του SITOFEX 1 EC εφαρμό-
ζεται ο συνήθης ψεκασμός γιββερελλινών. Το SITOFEX 1 EC 
μπορεί να συνδυαστεί με τα συνήθη σκευάσματα γιββερελλινών.  

Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών Μία ανά καλλιεργητική περίοδο

 Τελευταία επέμβαση  πριν τη συγκομιδή: Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής.

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.

Aριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 8181/30-5-2008

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε μη-εγκεκριμένες και μη-ελεγμένες ουσίες αμφιβόλου ποιότητας, προέλευσης και αποτε-
λεσματικότητας, που «υπόσχονται» αντίστοιχα αποτελέσματα με το εγκεκριμένο Sitofex. Μην ρισκάρετε την παραγωγή 
σας και το φυτικό κεφάλαιο με ανέλεγκτες χημικές ουσίες.
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