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ACTIV  
Το Activ ενεργοποιεί την φυτική ανάπτυξη και ξεμπλοκάρει το φυτό
Βελτιώνει την ρίζα. Μετά από θερμικό ή υδατικό στρες
Οδηγεί σε βελτίωση των αποδόσεων και της ποιότητας των καρπών
(ομοιομορφία και μεγαλύτερο μέγεθος).
Προωθει την ανάπτυξη των φυτών.
Βελτιώνει τον χρωματισμό και τους βαθμούς brix.
Το Activ βοηθά τις καλλιέργειες να φθάσουν στο μέγιστο γενετικό τους δυναμικό για παραγωγή και 
ποιότητα

AMINO 60
Το Amino60 είναι βιολογικό προϊόν που βασίζεται σε αμινοξέα (μοριακό βάρος
<10.000 dalton), πεπτίδια, πολυπεπτίδια και πολυσακχαρίτες
Ευνοεί την αύξηση και την ανάπτυξη του καρπού.
Ενεργεί αναζωογονώντας και διεγείροντας τον μεταβολισμό των φυτών
(biostimulant) και βελτιώνοντας την επίδραση των υπόλοιπων θρεπτικών
στοιχείων.
Διεγείρει το σχηματισμό χλωροφύλλης, οργανικών οξέων, βιταμινών και ενζυμικών διεργασιών.
Ρυθμίζει τον μεταβολισμό των ιχνοστοιχείων, ευνοώντας τη διείσδυση και τη μετακίνησή τους.
Τονώνει την ανθοφορία, την αύξηση (Maturation), την ωρίμανση (Ripening) και την ποιότητα των 
καρπών (Quality).
Η εφαρμογή του θα πρέπει να γίνεται στις πιο κρίσιμες φάσεις της ανάπτυξης των φυτών όπως στην 
μεταφύτευση, στην ανάπτυξη, στην ανθοφορία, στο στάδιο του γαλακτώματος (Curdling) και στην 
ανάπτυξη των καρπών. Επίσης εφαρμόζεται όταν επικρατούν δυσμενείς συνθήκες για τις καλλιέργειες 
όπως: μετά από παγετό, stress μετά από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υδατικό stress, ή stress από άλατα, μετά
από επιθέσεις παρασίτων ή ασθενειών, μετά από διατροφικές ανεπάρκειες κτλ.

BIALGA 15 
Το Bialga15 είναι ένα εχγύλισμα θαλάσσιων φυκιών Sargassum, Aschophyllum,
Laminaria και περιέχει επίσης φυσικούς PGR, ένζυμα, πρωτεΐνες, βιταμίνες,
αμινοξέα, πολυσακχαρίτες.
Εφαρμόζεται ως αυξητικός παράγοντας, επειδή διεγείρει την ανάπτυξη των
φυτών, με την ενίσχυση της φυσιολογικής τους δραστηριότητας και την μείωση της
αποδόμησης της χλωροφύλλης.

FOLIAR GOLD 18-18-18 + Micro
Λίπασμα NPK 18-18-18 με χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn) και
ψευδάργυρο (Zn), με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο, για χρήση στα κηπευτικά

HYDRO ALGA
Το HYDRO ALGA αποτελείται από 100% των θαλάσσιων φυκιών Ecklonia
Maxima, και κατασκευάζεται με την ψυχρή μέθοδο. Αυτό το προϊόν περιέχει
επίσης αρκετές διεγερτικές φυσικές ουσίες, όπως, αυξίνες (11ppm), ένζυμα,
πρωτεΐνες, βιταμίνες, αμινοξέα και πολυσακχαρίτες. Το HYDRO ALGA μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως αυξητικός παράγοντας, επειδή διεγείρει η ανάπτυξη των
φυτών, με την ενίσχυση της φυσιολογικής τους δραστηριότητας. Υπο βοήθηση
της ανθοφορίας.
Βοηθά στην ανάπτυξη των ριζών, μειώνει σημαντικά τη φθορά της χλωροφύλλης, με τη βελτίωση του 
κυτταρικού μεταβολισμού και συμβάλλει στην μείωση του στρες τής αλατότητας.
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HYDRO SPECIAL  
To Hydro Special είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί μια πλούσια και 
ομοιόμορφη ανθοφορία και επίσης μια σωστή ανάπτυξη του νέου φυλλώματος
(φύλλα και άνθη). To Hydro Special εγγυάται μεγαλύτερη ανάπτυξη των
ταξιανθιών και ταξικαρπιών, καλύτερη κυτταρική διαίρεση

HYDROSTIM
Προωθεί τον μεταβολισμό των φυτών & να τροφοδοτήσει την 
διαφοροποιηση των μπουμπούκιών

QUELAMIN 24
Aμινοξέα χαμηλού μοριακού βάρους 
Επιταχύνει τη σύνθεση πρωτεϊνών.
Την παραγωγή της γύρης και βλάστησης του γυρεοσωλήνα.
Τη  ν καρπόδεση   
Λόγο της υψηλής περιεκτικότητας σε Γλουταμικό Οξύ, Μεθειονίνη, Προλίνη και
Λυσίνη έχει θετική επίδραση στην επικονίαση και τον σχηματισμό καρπών

QUELGREEN 
Φυσικό εγχύλισμα θαλάσσιων φυκιών, Aschophyllum nodosum. Το προϊόν
περιέχει πολυουρονικά οξέα, φυσικές φυτικές κυτοκινίνες, ένζυμα, πρωτεΐνες,
βιταμίνες, αμινοξέα, πολυσακχαρίτες, μάκρο και μικροστοιχεία, (αλγινικό οξύ,
μαννιτόλη, μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο, χαλκό).
Η χρήση του αυξάνει τις αποδόσεις, το βάρος και μέγεθος των καρπών,
επιμηκύνει τη διάρκεια της ωρίμανσης και της δυνατότητα αποθήκευσης των φρούτων, βελτιώνει τη 
βλάστηση των σπόρων, βοηθά στην ανάπτυξη των ριζών, ενισχύει την ανθεκτικότητα των φυτών στο στρες, 
μειώνει σημαντικά τη φθορά της χλωροφύλλης, με τη βελτίωση του κυτταρικού μεταβολισμού και 
συμβάλλει στην μείωση του στρες τής αλατότητας.

VIGOR L RAPIDO  

Αυξητικός παράγοντας, φυτικής προέλευσης, ψυχρής επεξεργασίας και χωρίς τη
χρήση χημικών διαλυτών, με βάση τα θαλάσσια φύκια Sargassum και Laminaria.
Το προϊόν περιέχει ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, πολυσακχαρίτες, φυσικές αυξίνες,
υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες και αμινοξέα φυτικής προέλευσης, που προέρχονται
από ζύμες. Η εφαρμογή του επιτρέπει την αύξηση: του αριθμού των
λουλουδιών, της καρπόδεσης, της κυτταρικής διαίρεσης, της παραγωγής, τη βελτίωση των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των καρπών, και επιπλέον καλύτερη διατήρηση των φρούτων

VIGOR ULTRA    

Φυσικό προϊόν, φυσικές κυτοκινίνες, φολικό οξύ, χουμικά οξέα και φουλβικά,
γλουταμικό οξύ, ασπαραγίνη, αλανίνη, λυσίνη και άλλα αμινοξέα, βιταμίνες (Α,
ομάδα Β, C, P, K), υδατάνθρακες, Βόριο, Σίδηρο, Μαγγάνιο, Μολυβδαίνιο,
Ψευδάργυρο, Χαλκό, Κοβάλτιο) Εξαιρετικά αποτελέσματα για τη φωτοσύνθεση,
τη ρύθμιση των στοματίων, το σχηματισμό των φυτικών ορμονών, την 
παραγωγή της γύρης και καρπόδεσης. Επιτρέπει την αύξηση των αποδόσεων, την βλάστηση, το μέγεθος, 
τις οργανοληπτικές ιδιότητες και την αύξηση της διατηρησιμότητας των καρπών. 
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VITALIME FORTE  

Οργανικό βίο διεγερτικό (Enzymatic Booster) προϊόν που βασίζεται σε
υδρολυμένα αμινοξέα χαμηλού μοριακού βάρους, πολυσακχαρίτες και
οργανική ουσία. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φουλβικό οξύ και σε οργανική
ουσία, διεγείροντας την καλλιέργεια σε κρίσιμες στιγμές ανάπτυξης (βλάστηση,
ανθοφορία) ή κατά την αύξηση μεγέθους του καρπού ή όταν υπάρχουν
καταστάσεις stress λόγω αγρονομικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών. Είναι
προϊόν που λαμβάνεται από την όξινη υδρόλυση ζαχαροκάλαμου. Βελτίωση οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών των καρπών
Λόγο της υψηλής περιεκτικότητας σε πολυζακχαρίτες και φουλβικά οξέα έχει
θετική επίδραση στο χρώμα των καρπών

CRYSTAL FOLIAR NPK 
Προϊόν σε μικροκρυσταλλική μορφή είναι μοναδικό στον τρόπο παρασκευής
αλλά και στην ποιότητα των πρώτων ύλών που χρησιμοποιούνται. Κατάλληλο
για διαφυλική εφαρμογή. Διατίθεται στους εξής τύπους: NPK 19-19-19+TE,
NPK 30-10-10+TE, NPK 13-40-13+TE, NPK 15-5-30+TE

BIO HEAL 

GLUCOBRE
Το Glucobre είναι ένα σκεύασμα που βασίζεται σε Χαλκό με συμπλεκτικό
παράγοντα HGA, το οποίο χρησιμοποιείται σε θεραπείες φυλλώματος για την
πρόληψη και την αντιμετώπιση ανεπάρκειας χαλκού.
Το σκεύαμσμα χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο χαλκός απορροφάται καλά
τόσο από τα φύλλα όσο και από την ριζα.

HUMIC GOLD
Βελτιώνει τη δομή του εδάφους, ενισχύει τη μικροβιακή χλωρίδα, δημιουργεί
βέλτιστες συνθήκες για τη βλάστηση των σπόρων, ευνοεί την απορρόφηση
μακρο και μικρο θρεπτικών συστατικών μειώνοντας τις εισροές ανόργανων
λιπασμάτων και ενισχύει την ανάπτυξη των ριζών, αυξάνει το βάρος της ρίζας.

MICRAP RAME  

Επιβραδύνει την πρόωρη γήρανση και την υποβάθμιση του καρπού, ενισχύει
την μηχανική αντοχή, διατηρεί τις οργανοληπτικές ιδιότητες του καρπού,
ελαχιστοποιεί το οξειδωτικό στρες και οδηγεί σε μεγαλύτερη αντίσταση των
φυτών στις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες και σε καταστάσεις stress.

SILTRON CALCIO
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CAPAZ CU 80  

Το Capaz Cu 80 είναι μια σταθερή φόρμουλα χαλκού, απορροφάται εύκολα και
μετατοπίζεται γρήγορα σε όλα τα όργανα των φυτών. Έχει αναπτυχθεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να μπορεί να καλύψει αρκετούς στόχους στο φυτό ταυτόχρονα: 
παροχή χαλκού και συντήρηση του φυτού από ανωμαλίες που προέρχονται
κυρίως αβιοτικές αντιξοότητες. Το Capaz Cu 80 περνά εύκολα από το
επιδερμίδα του φυτού λειτουργώντας καταλυτικά στην βιοσύνθεση των φυτοαλεξινών. Αυτές οι 
φυτοαλεξίνες είναι κυρίως τερπενικής φύσης (φασεολίνη, γενιστεΐνη, ρισιτίνη, πισατίνη κ.λπ.). Λόγω της 
διασυστηματικής του δράσης, δρα σε ολόκληρο το φυτό και στη ρίζα.

BIOSANN  

Το Biossan περιέχει ένα φυσικό πολυσακχαρίτη που προέρχεται από το κέλυφος των καρκινοειδών, 
βιοσυμβατός, βιοδιασπώμενος, βιοανανεώσιμος και αβλαβής για τον άνθρωπο. Το
Biossan κινητοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα του φυτού, αναγνωρίζοντας το
προϊόν ως πιθανή απειλή. Αυτό επιτρέπει την επίτευξη μεγαλύτερης
αντίστασης του φυτού ενάντια σε διάφορους παράγοντες όπως, για
παράδειγμα, ο παγετός.
Βελτιώνει τη γενική υγεία των φυτών.
Αυξάνει τηv μετασυλλεκτική διάρκεια των καρπών.

ORTIM   

Το Ortim είναι ένα προϊόν με βάση εγχύλισμα από το φυτό Urtica dioica που είναι ένα από τα πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά φυτά στον κόσμο, παρέχει στα φυτά θρεπτικά συστατικά με υψηλή 
περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη, φλαβονοειδή, τανίνες, μεταλλικά άλατα (σίδηρος, θείο, μαγγάνιο, 
ασβέστιο, άζωτο, κάλιο) και καροτίνες. Παρέχει επίσης φυσικές ορμόνες, οι οποίες συμβάλλουν στη 
ζωτικότητα του φυτού όπου εφαρμόζεται το εκχύλισμα. Ταυτόχρονα, είναι πλούσιο σε μυρμηκικά και 
ισταμινικά οξέα, τα οποία απελευθερώνονται μέσω έγχυσης χαμηλής θερμοκρασίας ή ψυχρής διαβροχής, 
προστατεύει τα φυτά από αβιοτικό stress και αυξάνει τη σύνθεση χλωροφύλλης σε αυτά, βελτιώνοντας 
έτσι τη φωτοσυνθετική τους αποτελεσματικότητα.

SILTRON L  

Το Siltron L ευνοεί την ανάπτυξη του συστήματος αυτοάμυνας του φυτού έναντι
αβιοτικών παραγόντων. Η εφαρμογή του Siltron L προκαλεί συσσώρευση
σιλικόνης στους ιστούς της επιδερμίδας σε πολυμερή, οργανική και
κρυσταλλική μορφή, επιτρέποντας την μηχανική και βιοχημική ενίσχυση των
φυτικών ιστών. Ευνοεί το μέγιστο απορρόφησης φωσφόρου (Ρ) και σιδήρου
(Fe). Έχει συνεργική δράση με ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), σίδηρο (Fe),
ψευδάργυρο (Zn) και μολυβδαίνιο (Mo). Ευνοεί τη ριζική ανάπτυξη στα φυτά
και βελτιώνει έτσι την προσαρμοστικότητα τους στο περιβάλλον, διεγείρει τους ιστούς κατά την περίοδο 
stress και ενισχύει την ανάπτυξη τους. Αυξάνει την αντοχή του φυτού στην αλατότητα. Αυξάνει την αντοχή 
στην ξηρασία. Η χρήση του Siltron L μπορεί να βελτιστοποιήσει τη χρήση νερού άρδευσης κατά 30 έως 
40%.
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RAICINE 
Η φόρμουλα του δημιουργεί ευνοϊκές συνιστώσες για την ανάπτυξη του ριζικού
συστήματος ειδικά σε περιπτώσεις πίεσης. Περιλαμβάνει αμινοξέα,
πολυσακχαρίτες, πολυκαρβοξυλικά οξέα, κυτοκινίνες και αυξίνες που προέρχονται
από αποξηραμένο εκχύλισμα φυκιών. Επιτυγχάνει ταχεία και ισχυρή 
επανεκκίνηση της ρίζας.
Το Raicine μπορεί να εφαρμοστεί στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας ή όταν το φυτό βρίσκεται σε πλήρη 
παραγωγή για να βοηθήσει στη ρίζα να αποκτήσει τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά που απαιτεί το εναέριο τμήμα του φυτού.

AZOTO 30  
Ισορροπημένη παρουσία αζώτου εγγυάται μια σταδιακή και μακροχρόνια δράση
του αζώτου

GEL NPK 23-23-23+TE
Τα λιπάσματα τεχνολογίας GEL συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των στερεών και
υγρών προϊόντων σε ένα μόνο προϊόν, υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών και
ευκολία στη διάλυση και εφαρμογή.
Οι διάφοροι τύποι που αναπτύχθηκαν ειναι ιδανικοί για να εφαρμοστούν σε
διάφορα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών, τόσο δεντροκομικών όσο και κηπευτικών

NPK 40-10-10+Micro, NPK 11-50-11+Micro, NPK 13-13-47+Micro, NPK 23-23-23+Micro

HUMIC 20
Το Humic 20 είναι ένα σκεύασμα υγρό με υψηλή συγκέντρωση σε χουμικά και
φουλβικά οξέα.
Βελτιώνει τις ιδιότητες του εδάφους, με την ενίσχυση της ανταλλαγής
κατιόντων και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών μέσω των
καρβοξυλικών και φαινολικών ομάδων, ως εκ τούτου τα θρεπτικά συστατικά σχηματίζουν χηλικές ενώσεις
(σε αλκαλικά ή αλατούχα εδάφη διευκολύνεται η απορρόφηση του σιδήρου). 
Το προϊόν αυτό παρέχει πλεονεκτήματα για το έδαφος, καθώς και για τα φυτά, αποτρέποντας τους από 
συσσώρευση αλατιού και τον έλεγχο της διαδικασίας της εναλλακτικής ικανότητας, αυξάνει την ανάπτυξη 
του ριζικού συστήματος, τη βλάστηση των σπόρων, του στελέχους, και την ανάπτυξη των φύλλων. Μέσω 
των φύλλων, το προϊόν έχει μια δράση μεταδόσεως, καθιστώντας την κυτταρική μεμβράνη πιο ευκολη 
στην διείσδυση άλλων στοιχείων και βοηθώντας την απορρόφηση και την κυκλοφορία των διαφόρων 
θρεπτικών συστατικών.

MATURANDO
Το Maturado μπορεί να εφαρμοστεί κατά τις φάσεις της ανάπτυξης και
ωρίμανσης των καρπών και θα δείξει άμεση θετική επίδραση στην ποιότητα, 
δεν περιέχει θειικά, ανθρακικά και χλωριούχα, Όταν εφαρμόζεται κατά τη
διάρκεια τής φάσης του φαινολογικού χρωματισμού των φρούτων και της
ωρίμανσης, βελτιώνει το πρώτο και δεύτερο στρώμα του χρωματισμού του καρπού ενισχύει τη 
μεταβολική σύνθεση των σακχάρων με συνέπεια το εύγεστο των καρπών
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SORBCA  
Το SorbCa αποτελεί εξαιρετική πηγή ασβεστίου και βορίου, ειδικά όπου είναι
απαραίτητο να αποφευχθεί η ενσωμάτωση νιτρικών αλάτων (δεν περιέχει
νιτρικά και χλώριο).

VITIS
Το VITIS είναι ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εφαρμόζεται κατά τη
διάρκεια της καρποφορίας, βοηθώντας στην καρπόδεση και στο μέγεθος των
καρπών. Σε καλλιέργειες που έχει εφαρμοστεί το VITIS δείχνουν επίσης αύξηση
των παραμέτρων ποιότητας των καρπών, όπως το βάρος των καρπών και το 
μέγεθος, την περιεκτικότητα σε σάκχαρα, συνεκτικότητα και ομοιομορφία.
Εφαρμόζεται στην καρπόδεση, κατ την αύξηση του μεγέθους και στην περίοδο αλλαγής του χρωματισμού 
των καρπών

ZEOLITE 
Το Zeolite είναι προϊόν ανόργανης προέλευσης, απόλυτα φυσικό και ιδιαίτερα
κατάλληλο και αποτελεσματικό στα φυτά για εφαρμογή φυλλώματος,
προκειμένου να προωθηθεί η ενίσχυση των φύλλων και των στελεχών από τις
αλλεπάλληλες αλλαγές θερμοκρασίας και άμεσες ηλιακές ακτίνες. Επίσης το
Zeolite με μηχανικό τρόπο δημιουργεί ένα φυσικό φράγμα, με ότι συνεπάγεται αυτό, αλλά και λόγω των 
υγροσκοπικών χαρακτηριστικών του, λειτουργεί και ως αφυγραντήρας, στεγνώνοντας το εξωτερικό 
μέρος των φυτών, ώστε να ελαχιστοποιεί την σχετική υγρασία

BORO  

Σκεύασμα Βορίου 15% με συμπλεκτικό παράγοντα αιθαλοναμίνη. Εφαρμοζέται
διαφυλλικά και από το έδαφος. Η δράση του σκευάσματος είναι ταχεία, με
άμεση διείσδυση και μετακίνηση του στοιχείου αυτού. 

CALCIO
Το Calcio είναι μια δραστική πηγή ασβεστίου για τις καλλιέργειες, χάρη στο 
συμπλοκοποιημένο ασβέστιο, το οποίο απορροφάται και μετακινείτε εύκολα
μέσα στο φυτό. Δεν περιέχει χλώριο και θειικά άλατα

CALCIPLUS
Το Calci-Plus είναι μια φυσική πηγή ασβεστίου και μαγνησίου, με το ασβέστιο
και μαγνήσιο συμπλοκοποιημένο, με αποτέλεσμα την γρήγορη απορρόφηση και
μετακίνηση των στοιχείων αυτών στο φυτό. Μπορεί να συνδιαστεί με Νιτρικό
Ασβέστιο σε αναλογία 5:1

BROTTAL
Προϊόν βασισμένο σε ψευδάργυρο, μαγγάνιο και χαλκό, συμπλοκοποιημένο με
λιγνοσουλφονικό οξύ, Ενισχύει την ανάπτυξη της καλλιέργειας, έχει  
αγγειοδιασταλτικό αποτέλεσμα.
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ECOCUAJE
Στερεό παρασκεύασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και μαγνήσιο,
εμπλουτισμένο με βόριο και μολυβδαίνιο για την προώθηση της ανθοφορίας
και της καρπόδεσης. Το Ecocuaje με βάση το βόριο και μολυβδαίνιο δρα
καταλυτικά στις διεργασίες της ανθοφορίας, της καρπόδεσης και της αύξησης
του μεγέθους των καρπών.
Διεγείρει το φυτό ευνοώντας την πρόωρη εμφάνιση της γύρης και προσδίδει μεγαλύτερη βιωσιμότητα του 
άνθους. Εφαρμόζεται πριν την άνθηση, στην καρπόδεση και στην αύξηση του
καρπού για να ευνοηθεί η ανάπτυξή τους

HIERRO
Το Hierro είναι υψηλής αποτελεσματικότητας για την θεραπεία τροφοπενιών
σιδήρου, χάρη στον χηλικό παράγοντα και την αναλογία Orto-Orto (80%),
εξασφαλίζει ένα εύρος σταθερότητας του χηλικοποιημένου κλάσματος για pH 3 έως 11

IRONCHEL 9   

Το Ironchel 9 είναι ένας καινοτόμος χηλικός σίδηρος, στον οποίο το ιόν του
σιδήρου, που είναι παρόν στο 9%, είναι πλήρως χηλικοποιημένο με HBED

KESTREN 6
Έχει χηλικό παράγοντα EDDHSA σε 60% ορθο-ορθο αλυσίδα, Συνιστάται για
κάθε τύπο εδάφους, ιδιαίτερα ασβεστούχα εδάφη

MICRAP BORO 11  

Βόριο με συμπλεκτικό παράγοντα αιθαλοναμίνης

MICRAP CALCIO  

Ασβέστιο 15%

MICRAP CU 9L  
Το Micrap Cu 9L είναι μια σύνθεση χαλκού με EDTA, καταλύει την σύνθεση
των ανθοκυάνων

MICRAP FE 7L 
Το Micrap Fe 7L είναι μια σύνθεση χηλικού σιδήρου, και εφαρμόζεται στο
φύλλωμα για θεραπεία και πρόληψη της έλλειψης σιδήρου.
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BOROZINC FLOW 
Το BoroZinc Flow είναι ένα προιόν φορμουλαριζμένο με υψηλή περιεκτικότητα σε βόριο και ψευδάργυρο, 
το οποίο προλαμβάνει και διορθώνει τις καταστάσεις ανεπάρκειας βορίου και ψευδαργύρου, αυξάνει τη 
ζωτικότητα του φυτού, το κάνει πιο ανθεκτικό σε αβιοτικό stress και διεγείρει την αύξηση και ανάπτυξη 
του φυτού. Ευνοεί την απόδοση διαφόρων ενζυματικών διεργασιών και λειτουργεί ως καταλύτης. Το 
BoroZinc Flow βελτιώνει τον μηχανισμό της φωτοσύνθεσης, προωθεί το σχηματισμό δευτερογενών 
ριζών, καθώς και τη μετατροπή του αζώτου σε μορφές αφομοιώσιμες από το φυτό.

N 42
Το ORANGFOL N 42 είναι ένα προιόν με υψηλή συγκέντρωση αζώτου
σταθεροποιημένο για διαφυλλική εφαρμογή και με υδρολίπανση. Το
ORANGFOL N 42 απορροφάται γρήγορα μέσω των φύλλων. Η ισορροπημένη
παρουσία των τριών μορφών αζώτου εγγυάται μια σταδιακή και μακροχρόνια
δράση του αζώτου.

YESCA CU
Το YESCA Cu είναι μια φόρμουλα με βάση συμπλοκοποιημένο χαλκό που 
απορροφάται εύκολα από τα φυτά και μετατοπίζεται γρήγορα σε όλους τους
φυτικούς ιστούς. Επίσης το διάλυμα χιτοζάνης είναι φυσικό πολυμερές που
εξάγεται από κελύφη καρκινοειδών. Το YESCA Cu είναι κατάλληλο για τις
ελλείψεις χαλκού. Επίσης ως γνωστόν ο χαλκός ενεργοποιεί τους
μηχανισμούς αντίστασης του φυτού (παραγωγή φυτοαλεξινών, χιτινάσης,
γλυκανάσης κλπ). Όταν εφαρμόζεται έγκαιρα. δίνει περισσότερη ζωτικότητα στα φυτά. Η παρουσία του 
συμπλοκοποιημένου χαλκού ασκεί συνεργιστικό αποτέλεσμα με τη χιτοζάνη και ενισχύει τη σταθερότητα 
των καλλιεργειών.

OREGON

Αποτελεί πηγή πυριτίου για την ανάπτυξη των φυτών

SIL K 460  

Το Sil-K460 είναι μια υγρή φόρμουλα, διαλυτή 100%, φυσική, που ελέγχει την
ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνοντας την αντοχή των φυτών σε
αβιοτικό και βιοτικό στρες όπως υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, άνεμος,
υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων και βαρέων μετάλλων, υδρογονάνθρακες ,
αλουμίνιο, κα. Το SIL-K460 εναποτίθεται επίσης στα τοιχώματα των κυττάρων των βλαστών, φύλλων και 
ριζών, λειτουργώντας ως φράγμα.

AXXA (Allium cepa)
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MICRAP MAGNESIO 

Το Micrap Magnesio είναι υγρό λίπασμα πλούσιο σε μαγνήσιο πολύ υψηλής
ποιότητας, εγγυάται την κινητικότητα και την κυκλοφορία εντός του φυτού,
έχει σημαντικό ρόλλο στην φυτική ανάπτυξη και στην παραγωγή

MICRAP MICRO Mix  

Στερεό μίγμα μικροθρεπτικών συστατικών με Μαγνήσιο (Mg), Βόριο
(B),Κοβάλτιο (Co), Χαλκό (Cu),  Σίδηρο (Fe), Μαγγάνιο (Mn),Μολυβδαίνιο
(Μο), Ψευδάργυρο (Zn)

MICRAP ZINCO 15  

Το Micrap Zinco 15 είναι ένα σκεύασμα που περιέχει ψευδάργυρο χηλικοποιημένο
με EDTA. Ο Ψευδάργυρος αυξάνει την παραγωγή της τρυπτοφάνης

MICROS L  
Υγρό μίγμα μικροθρεπτικών συστατικών με Σίδηρο (Fe), Μαγγάνιο (Mn),
Ψευδάργυρο (Zn), Χαλκό (Cu), Βόριο (B), Μολυβδαίνιο (Μο), σε χηλική μορφή.
Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (Fe) (5,2%), για επείγουσες διορθωτικές
θεραπείες της χλώρωσης του σιδήρου, δεν προκαλεί καθίζηση ή
συσσωμάτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άριστα διαφυλλικά σε θεραπείες
τροφοπενιών

MICROS S
Στερεό μίγμα μικροθρεπτικών συστατικών με Σίδηρο (Fe), Μαγγάνιο (Mn),
Ψευδάργυρο (Zn), Χαλκό (Cu), Βόριο (B), Μολυβδαίνιο (Μο), σε χηλική μορφή

NUTRIX FE 4.8  
Ο παράγοντας χηλικής σύμπλεξης EDDHA, η οποία είναι παρούσα σε ένα υψηλό
ποσοστό (4.8%)

ZINC-MANG L
Το Zinc-Mang-L είναι ένα προϊόν ψευδαργύρου και μαγγανίου 
συμπλοκοποιημένο με HGA. Η ειδική σύνθεση του Zinc-Manganeso-L φέρνει τα
ακόλουθα πλεονεκτήματα:
Βελτιώνει την ανθοφορία και αυξάνει την ποιότητα στους καρπούς
Αυξάνει το βάρος και το μέγεθος των καρπών στη φάση της ανάπτυξης
Πρωϊμίζει την συγκομιδή

Αυξάνει την απόδοση
Η εφαρμογές με Zinc-Mang-L μπορούν να γίνουν καθόλη την διάρκεια του βιολογικού κύκλου των 
φυτών, αλλά σημαντικές είναι οι εφαρμογές στην ανθοφορία και στις φάσεις ανάπτυξης των 
καρπών της καλλιέργειας.
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CALCIO BASE 
Το Calcio Base είναι ένα υγρό λίπασμα πλούσιο σε ασβέστιο που παράγεται από
πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας. Το ασβέστιο παίζει ζωτικό ρόλο στη διαδικασία της
εξουδετέρωσης των οργανικών οξέων. Παρεμβαίνει στο μεταβολισμό ρυθμίζοντας
την κολλοειδή κατάσταση του πρωτοπλάσματος.

HYDROFULVIC
Το Hydro Fulvic είναι ένα υγρό σκεύασμα με υψηλή συγκέντρωση φουλβικών
οξέων, τα οποία εξάγονται από σταθερά επιλεγμένη πηγή. Αυτό το προϊόν μπορεί
να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του εδάφους, να ευνοήσει την ικανότητα
ανταλλαγής κατιόντων και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, χάρη στις
καρβοξυλικές και φαινολογικές ομάδες οι οποίες σχηματίζουν χηλικές ενώσεις

HYDROMIX (Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία) 

Το Hydro Mix είναι ένα προϊόν για την πρόληψη και τη θεραπεία διατροφικών
ανισορροπιών λόγω Μαγνησίου

DESPLASAL
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των παρενεργειών της περίσσειας
νατρίου στο έδαφος και στο νερό άρδευσης

NUTRI CALMAG (Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Βόριο)

PH ACID
Το pH Acid βοηθά στη μείωση των ανθρακικών και διττανθρακικών αλάτων που
υπάρχουν στο νερό της άρδευσης,

POTASA NEUTRA  (Κάλιο 33%)

Θεμελιώδη ρόλο στο μεταβολισμό των σακχάρων και των πρωτεϊνών, που ασκούν
διαφορετικές ενζυμικές και καταλυτικές δραστηριότητες. Επηρεάζει επίσης την 
περιεκτικότητα σε σάκχαρα των φρούτων, μειώνει την οξύτητά τους, αυξάνει την
περιεκτικότητα της γλυκόζης, αυξάνει την περιεκτικότητα των λιπών και επηρεάζει την σύνθεση της 
λιγνίνης.
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POWER H (Ενεργοποιητής)

Το Power-H είναι ένα στερεό σκεύασμα που περιέχει ασβέστιο, ψευδάργυρο,
μαγγάνιο, επιλεγμένα αμινοξέα, βιταμίνες και ένζυμα, με αποτέλεσμα:
Αύξηση της παραγωγής στις καλλιέργειες, χάρη στο γεγονός ότι ευνοεί το
μέγεθος των καρπών από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. Προσδίδει μεγαλύτερη συνέκτικότητα 
στους καρπούς χάρη των ιχνοστοιχείων που περιέχει.

MAX ECO (Εγχύλισμα Φυτικών Πρωτεϊνών και Φυκιών) 

Σκέυασμα που έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή του σε καλλιέργειες
οπωροκηπευτικών, για να διεγείρει και να ευνοήσεί με φυσικό τρόπο τις
διαδικασίες πάχυνσης των φρούτων. Το Max Eco είναι ένα προϊόν που
βασίζεται σε εκχυλίσματα φυκιών θαλάσσης, πολυσακχαρίτες και πρωτεΐνες. 
Είναι πηγή φυσικών PGR (cytocines, auxines) οι οποίες επηρεάζουν τις διαδικασίες ανθοφορίας και 
πάχυνσης των καρπών, ευνοώντας την κυτταρική διαίρεση του καρπού.

RPH PLUS (Ρυθμιστής διαλύματος)

ORGANIC HIERRO 
Σίδηρος συμπλοκοποιημένος με λιγνοσουλφονικά οξέα με προστιθέμενα
εκχυλίσματα χουμικών και φουλβικών. Βελτιώνει τη δομή και τον αερισμό του
εδάφους. Διευκολύνει την απορρόφηση των ιχνοστοιχείων και αποτρέπει την 
ανεπάρκεια σιδήρου. Δρά στίς μη αφομοιώσιμες μορφές ορυκτών.  Ευνοεί τη
βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη των ριζών. Βελτιώνει το περιβάλλον τής
ριζόσφαιρας. Αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων.

CUAJE (Βιοαναγωγέας Β-Μο)
Σκεύασμα σε σκόνη με βάση το βόριο και το μολυβδαίνιο που ευνοούν τις διαδικασίες 
της ανθοφορίας και της τήξης των καρπών.
Προλαμβάνει ή διορθώνει τις ελλείψεις ή τις ανισορροπίες στην αφομοίωση των
ιχνοστοιχείων βορίου και μολυβδαινίου, απαραίτητες για το φυτό κατά την διαδικασία της
ανθοφορίας και άυξησης του καρπού. Περιέχει προσθετα συστατικά που ευνοούν την
απορρόφηση τόσο  από το φύλλο όσο και την ρίζα των ιχνοστοιχείων αυτών.

QZ  (Βιοενεργοποιητής φυλλώματος & ρίζας)
Προϊόν βασισμένο σε ραφιναρισμένα χουμικά εκχυλίσματα, ενεργά εκχυλίσματα
φυκιών και επιλεγμένα αμινοξέα. Χρησιμοποιήτε για να ξεπεραστούν οι
καταστάσεις στρες. Προωθεί την ανάπτυξη των ριζών και την απορρόφηση των
θρεπτικών στοιχείων. Διεγείρει την φυτική ανάπτυξη. Αυξάνει  τη μικροβιακή
χλωρίδα και πανίδα του εδάφους. Προωθεί την κυτταρική διαίρεση των καρπών.

VITAL  (Μολυβδαίνιο με βιταμίνες)

Στερεό προϊόν που βασίζεται σε μολυβδαινικά και βιοδιεγερτικά έκδοχα, που έχουν
σχεδιαστεί για τη βελτίωση των μεταβολικών διεργασιών του φυτού, σε μορφή
μονοδόσης. Οι ανεπάρκειες του μολυβδενίου δοκιμάζονται ευρέως σε κηπευτικά φυτά
γενικά και με το προϊόν αυτό μπορούμε να αποτρέψουμε και να διορθώσουμε αυτές τις
ελλείψεις. Ευνοούμε την ενσωμάτωση αζώτου στο φυτό. Βελτιώνεται η
δραστηριότητα γύρης.
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ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ CRYSTAL NPK 
CRYSTAL NPK 19-19-19+TE 25Kg
CRYSTAL NPK 15-05-30+TE 25Kg
CRYSTAL NPK 13-40-13+TE 25Kg
CRYSTAL NPK 30-10-10+TE 25Kg

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ EASY PLANT  

EASY PLANT 20-20-20+TE 25Kg
EASY PLANT 13-40-13+TE 25Kg
EASY PLANT 31-11-11+TE 25Kg
EASY PLANT 10-20-30+TE 25Kg
EASY PLANT 14-11-22+8CaO+TE 25Kg
EASY PLANT 14-7-28+2Mg+TE 25Kg
EASY PLANT 18-18-18+TE 25Kg
EASY PLANT 10-50-10+TE 25Kg

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ FERTIL DRIP
FERTIL DRIP 20-20-20+TE 25Kg
FERTIL DRIP 31-11-11+TE 25Kg
FERTIL DRIP 13-40-13+TE 25Kg
FERTIL DRIP 10-50-10+TE 25Kg
FERTIL DRIP 10-10-40+TE 25Kg
FERTIL DRIP 10-20-30+TE 25Kg
FERTIL DRIP 10-25-15+TE 25Kg
FERTIL DRIP 21-7-14+2MgO+TE 25Kg
FERTIL DRIP 14-7-28+2MgO+TE 25Kg
FERTIL DRIP 8-24-24+TE 25Kg
FERTIL DRIP 18-18-18+TE 25Kg

GEL NPK 
Το GEL NPK είναι ένα διαμορφωμένο διατροφικό προϊόν και όχι απλώς ένα
απλό μείγμα πρώτων υλών, όπως είναι τα περισσότερα λιπάσματα NPK σε
μορφή σκόνης. Έχει ομοιόμορφη και ταυτόχρονη διαλυτότητα όλων των
θρεπτικών συστατικών, κατά τη χρήση, ενώ αποφεύγεται η καθίζηση στα δοχεία
αποθήκευσης του θρεπτικού διαλύματος. Η αγωγιμότητα και ο δείκτης
αλατότητας διατηρούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα ώστε το έδαφος να μην
καταστραφεί από την ανεπιθύμητη συγκέντρωση αλάτων.
Ουδέτερο pH, σε αντίθεση με τα περισσότερα υγρά λιπάσματα που είναι πολύ όξινα ή πολύ αλκαλικά. Το 
GEL NPK μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υψηλότερες δόσεις, χωρίς να είναι επιθετικό με τα κύτταρα 
που σχηματίζουν στομίες. Πιο άνετο για τον αγρότη στη δοσολογία ανά όγκο αντί για βάρος. Η καλύτερη 
λύση όσον αφορά την ταχύτητα και την ευκολία στη χρήση. Επιτρέπει υψηλότερη ομοιογένεια υγρής 
διασποράς από τα στερεά προϊόντα. Εγγύηση διαλυτότητας με τη σύνθεσή του σε GEL. Προάγει την 
αποτελεσματικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όταν εφαρμόζονται από κοινού.

GEL 30-30-30+TE                                   GEL 41-06-00+TE
                                                                
GEL 12-64-32+TE                                   GEL 1.5-0-80+TE
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MICROSTAR 11-50  

Το Micro Start 11-50 είναι ένα μικροκοκκώδες λίπασμα NP, το οποίο
χρησιμοποιείται κατά τις πρώιμες φάσεις καλλιέργειας. Διεγείρει την επιμήκυνση
του ριζικού συστήματος και επιτρέπει ταχύτερες φάσεις ριζοβολίας ιδιαίτερα σε
χαμηλές θερμοκρασίες, σε περιπτώσεις περίσσιας ύδατος ή καταπόνησης λόγω παρασίτων.

NATURE GREEN (Σίδηρος, Μαγνήσιο και Μαγγάνιο )

Το Nature Green είναι ένα λίπασμα με βάση το θείο. Το μαγγάνιο και το μαγνήσιο
ευνοούν την τακτική ανάπτυξη μεταβολικών και βιοχημικών διεργασιών. Ο σίδηρος,
εντελώς διαλυτός στο νερό, καθιστά το Nature Green ιδιαίτερα κατάλληλο για τη
θεραπεία της χλώρωσης του σιδήρου μέσω άμεσης εφαρμογής στο έδαφος

POWER LAND (Κοκκώδη λιπάσματα)

Power Land 15-9-15+2MgO + Micro 25Kg
Power Land 12-26-9+3MgO + Micro 25Kg
Power Land 16-15-10+3MgO + Micro 25Kg

MIDOTEC (Κοκκώδη λιπάσματα με σταθεροποιητή DCD, DMPP)

Σακί 25Kg, Παλέτα 1200Kg

MIDOTEC OLIVO NPK 20-12-10+2MgO
Σύνθετο κοκκώδες λίπασμα εμπλουτισμένο με θείο, ειδικό για την καλλιέργεια της ελιάς

MIDOTEC VITE NPK 12-8-25+15SO3
Σύνθετο κοκκώδες λίπασμα ειδικό για την καλλιέργεια του αμπελώνα. Η δράση του
θειικού ανυδρίτη οξινίζει το κυκλοφορούν διάλυμα καθιστώντας διαθέσιμα τα
μικροστοιχεία

MIDOTEC CEREALI NP 15-28+2 Fe+2MgO+7SO3

MIDOTEC AGRUMI NPK 13-13-20+7SO3

MIDOTEC GOLD NPK 15-9-15 +1,4Fe+2MgO+17SO3

MIDOTEC NP 25-15+3MgO

MIDOTEC N26+37.5SO3
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ANAGYRUS P 500 
Το Pseudococci Anagyrus είναι ένα πολυφάγο παρασιτικό υμενόπτερο (σφήγκα) για
τον έλεγχο του ψευδόκοκκου (όπως το Planoccocus citri και P. ficus) σε
εσπεριδοειδή, αμπέλι και καλλωπιστικά φυτά.

ANDERSON MIP
Το Amblyseius andersoni είναι ένα αρπακτικό άκαρι διαφόρων ειδών κόκκινου
τετρανύχου. Αν δεν υπάρχει κόκκινος τετράνυχος μπορεί να επιβιώσει με την
κατανάλωση γύρης και άλλων εντόμων, γεγονός που του επιτρέπει να εγκατασταθεί

στην καλλιέργεια απουσία επιβλαβούς οργανισμού.

ANTHOCORIS MIP 
Το Anthocoris nemoralis είναι ένα αρπακτικό ημίπτερο για την καταπολέμηση 
διαφόρων ειδών ψύλας, όπως την Cacopsylla pyri.

APHIDIUS MIP  
Το Aphidius colemani είναι μια μικρή παρασιτική σφήκα που συνιστάται για τον
έλεγχο πολλών ειδών αφίδων, όπως μεταξύ άλλων για την Aphis gossypii και τη
Myzus persicae.

CALIFORNICUS MIP 
Το Neoseiulus californicus είναι ένα αρπακτικό άκαρι που χρησιμοποιήτε για την
καταπολέμηση διαφόρων ειδών τετρανύχων όλων των σταδίων, σε καλλιέργειες
κηπευτικών, δέντρων και καλλωπιστικών φυτών. Αυτό το αρπακτικό άκαρι, ελλείψει
τετρανύχων, μπορεί να επιβιώσει με την κατανάλωση γύρης, μικρών εντόμων και
άλλων ακάρεων.

CRYPTOLAEMUS MIP   
Το Cryptolaemus montruozieri είναι ένα αρπακτικό της οικογέννειας των
κοκκινελλίδων, το οποίο παρασιτεί όλα τα στάδια των ψευδοκόκκων, όπως τον
ψευδόκοκκο των εσπεριδοειδών Planoccocus citri, τον ψευδόκοκκο της αμπέλου P.
ficus και άλλους, σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, καλλωπιστικών και δέντρων.

ERVI MIP 
Το Aphidius ervi είναι μια σφήκα που παρασιτεί σε διαφορα είδη αφίδων, ιδιαίτερα 
μεγάλων αφίδων, όπως το Macrosiphum euphorbiae και το Aulacorthum solani,
μεταξύ άλλων.

MACROLOPHUS MIP     

Το Macrolophus pygmaeus είναι ένα αρπακτικό έντομο του Αλευρώδη (Bemisia
tabaci και Trialeurodes Vaporarium) σε όλα τα στάδια του. Μπορεί επίσης να
τρέφεται με αφίδες, αυγά λεπιδοπτέρων, ακάρεα αράχνης και θρίπες.
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NESIDIOCORIS MIP  

Το Nesidiocoris tenuis είναι ένα αρπακτικό ημίπτερο, που τρέφεται ιδιαίτερα με τον 
αλευρώδη του καπνού (Bemisia tabaci) σε όλα τα στάδιά του και τον αλευρώδη των
θερμοκηπίων (Trialeurodes vaporarium). Μπορεί επίσης να τραφεί με αφίδες,
ακάρεα, θρίπες, καθώς και αυγά και μικρές προνύμφες λεπιδόπτερων, όπως της τούτα
της τομάτας (Tuta absoluta).

NUTRIFEST 
Το Nutrifest είναι μια πηγή τροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, που αποτελείται από τα αυγά του
σκόρου Ephestia kuehniella, και χρησιμοποιείται για να ευνοήσει την ανάπτυξη πληθυσμών αρπακτικών, 
όπως το Macrolophus και το Nesidocoris, ελλείψει τροφής στην καλλιέργεια.

ORIUS MIP 
Ο Orius laevigatus είναι ένα αδηφάγο αρπακτικόο ημίπτερο που τρέφεται με
προνύμφες και ενήλικα διαφόρων ειδών θρίπων (Frankliniella occidentalis και Thrips
tabaci). Απουσία αυτών, μπορεί να επιβιώσει με τροφή βάση τη γύρη.

SWIRSKII MIP 
Το Amblyseius swirskii είναι ένα αρπακτικό άκαρι για τα αυγά και τις προνύμφες
λευκών μυγών, ιδιαίτερα του Bemisia tabaci και τις νεαρές προνύμφες διαφόρων
ειδών θρίπων σε καλλιέργειες κηπευτικών, δέντρων και καλλωπιστικών φυτών.

POLIBIOL BEE 
Η κυψέλη Polibiol επιτρέπει τη βέλτιστη επικονίαση και τον σχηματισμό καρπών σε
καλλιέργειες όπως τομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, πεπόνια, καρπούζια, κολοκυθάκια,
σμέουρα και φράουλες, τόσο στο θερμοκήπιο όσο και σε εξωτερικούς χώρους, καθώς
και οπωροφόρα δέντρα. Αυτή η κυψέλη εγγυάται εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο για
την ποιότητα των βομβίνων που περιέχει όσο και για τα χαρακτηριστικά των στοιχείων
που την συνθέτουν.

POLIBIOL STATION  
Ο σταθμός Polibiol συνιστάται σε οπωροφόρα δέντρα όπως Βερικοκιά, Αμυγδαλιά,
Κερασιά, Δαμασκηνιά, Ροδακινιά, Μηλιά και Αχλαδιά, Επίσης σε Βατόμουρο,
Μύρτιλο και Ελαιοκράμβη.
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