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Αγαπητέ συνεργάτη
Με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου μας τιμοκαταλόγου για το 2021, όλοι εμείς στη FMC σου ευχόμαστε
υγεία και επιτυχίες σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο.
Αποχαιρετούμε μία πολύπαθη χρονιά, με μία παγκόσμια πανδημία που επέφερε απώλειες συνανθρώπων
μας, οικονομική ύφεση και κοινωνικές συνέπειες.
Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον οι καιρικές συνθήκες και η απουσία προσβολών σε βασικές καλλιέργειες
μπορεί να επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της χρονιάς, παράλληλα όμως ανέδειξαν τους ισχυρούς δεσμούς που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και το πλαίσιο της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και αλληλοκατανόησης που διέπει τη σχέση μας.
Σε ότι αφορά τους επιχειρησιακούς μας στόχους:
• ολοκληρώθηκε πρόσφατα το ενιαίο σύστημα τιμολόγησης γεγονός που θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες μας το 2021.
• εμπλουτίστηκε και θα εμπλουτιστεί περαιτέρω ο κατάλογος των προϊόντων μας με έμφαση στο
χώρο της εξειδικευμένης θρέψης και την προώθηση μοντέρνων βιολογικών σκευασμάτων.
• αναπτύχθηκε και λανσαρίστηκε η εφαρμογή ARC™ farm Intelligence, εξέλιξη της υπηρεσίας
Evalio® Agrosystems, που αποτελεί μία πρωτοποριακή εφαρμογή για την παρακολούθηση εντομολογικών εχθρών με αναλυτικά διαγράμματα συλλήψεων, ιστορικά στοιχεία και φωτογραφίες.
Επιπλέον η χρονιά επιφύλαξε σημαντικές διακρίσεις για την FMC.
Στα πλαίσια της ετήσιας τελετής Crop Science Awards της απονεμήθηκαν τα βραβεία:
• Best R&D pipeline (καλύτερης σειράς προϊόντων σε στάδιο ανάπτυξης), για το εύρος της έρευνάς της σε νεοφανείς χημικές ομάδες και νέους τρόπους δράσης. Η εταιρεία αναμένει να λανσάρει πολλά νέα προϊόντα την επόμενη δεκαετία, συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου νέου
τρόπου δράσης ζιζανιοκτόνου μετά από πάνω από 30 χρόνια.
• Kαλύτερου Βιολογικού Προϊόντος (Biostimulant) για το 2020, με το Accudo® έναν βιοδιεγέρτη
που στηρίζεται στο βακτήριο Bacillus licheniformis str. RTI 184 και είναι αποτέλεσμα πολύχρονης ερευνητικής προσπάθειας.
Κλείνοντας, όπως όλοι κάναμε την πειθαρχία στην τήρηση των υγειονομικών μέτρων μέρος της καθημερινότητάς μας, ας προσπαθήσουμε από κοινού να αξιοποιήσουμε τα ηλεκτρονικά εργαλεία όσο είναι δυνατό, επιδιώκοντας μία συχνότερη επαφή μεταξύ μας και ας ελπίσουμε να επανέλθουμε στη κανονικότητα
το συντομότερο δυνατό.

Καλή Χρονιά

Χρήστος Θεοχάρης
Διευθυντής Πωλήσεων

H FMC, αν και είναι πλέον μια αμιγώς εταιρεία αγροχημικών, διατηρεί παράλληλα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά
που καθόρισαν την επιτυχία της για σχεδόν 140 χρόνια:
πάθος για την τεχνολογία, επιθυμία επίλυσης κοινωνικών
προβλημάτων και δέσμευση να εστιάζει στο μέλλον για
νέες προκλήσεις και ευκαιρίες.
Σήμερα, η κοινωνία μας αντιμετωπίζει μνημειακές προκλήσεις λόγω του COVID-19. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι
ο COVID-19 θα διπλασιάσει τον αριθμό των ατόμων που
βρίσκονται στο φάσμα επισιτιστικής ανασφάλειας.
Στην FMC, αναγνωρίζουμε ότι είμαστε μέρος μιας ζωτικής
κοινότητας που έχει δεσμευτεί να στηρίζει τους αγρότες
στον κρίσιμο ρόλο τους για την παροχή τροφής στον παγκόσμιο πληθυσμό.
Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι αγρότες χρειάζονται τις
σωστές τεχνολογίες προστασίας των καλλιεργειών για να
αντιμετωπίσουν καταστροφικά έντομα, απειλητικά ζιζάνια
και ασθένειες.

Για αναλυτικές πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
https://www.fmcsustainability.com
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trademarks or registered trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.

Για να έχεις
το κεφάλι σου ήσυχο
...μόνο

Coragen

®

Coragen 20sc
®

Εντομοκτόνο

Το Coragen® (Κόρατζεν) είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση του
πράσινου σκουληκιού, της σποντόπτερας και του ακανθώδους σκουληκιού στο βαμβάκι.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. 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.
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ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ALTACOR® 35 WG

βάζο 50 γρ.
(chlorantraniliprole 35% β/β)
βάζο 300 γρ.
		
AVAUNT® 15 EC
φιάλη 1 λίτρου
(indoxacarb 15% β/ο)

BENEVIA® 10 OD*

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
10
10			
10

φιάλη 1 λίτρου

10

(chlorantraniliprole 20% β/ο)

φιάλη 200 κ.εκ.
φιάλη 500 κ.εκ.

20
20

EXIREL® 10 SE*

φιάλη 1 λίτρου

10

(cyantraniliprole 10% β/ο)

CORAGEN® 20 SC

Νέο
προϊόν
Νέο
προϊόν

(cyantraniliprole 10% β/ο)
			
RUFAST® 7,5 EW
φιάλη 250 κ.εκ.
20
(acrinathrin 7,5% β/ο)

SIMIN® 2,5 EC

φιάλη 250 κ.εκ.
φιάλη 1 λίτρου

20
12

βάζο 25 γρ.
βάζο 75 γρ.
βάζο 165 γρ.

40
10
10

(abamectin 0,5% + acrinathrin 0,9% β/ο)

φιάλη 1 λίτρου
φιάλη 2,5 λίτρων

12
4

VERIMARK® 20 SC*

φιάλη 50 κ.εκ.

50

(deltamethrin 2,5% β/ο)

STEWARD® 30 WG
(indoxacarb 30% β/β)

TRIPSOL® PRO EW

(cyantraniliprole 20% β/ο)

ΖΟRO® 1,8 EW

φιάλη 1 λίτρου
12
(abamectin 1,8% β/ο)
				

*Εκκρεμεί έγκριση 120 ημερών από το Υπ.Α.Α.Τ.

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ

BORDER® 100 SC

φιάλη 1 λίτρου

12

(fluometuron 50% β/ο)

φιάλη 1 λίτρου
φιάλη 5 λίτρων

12
4

DINIRO® 4/40/10 WG

βάζο 1 κιλού

4

βάζο 150 γρ.

10

φιάλη 1 λίτρου

12

βάζο 100 γρ.

10

(mesotrione 10% β/ο)

COTTORAN 50 SC

(prosulfuron 4% β/β + dicamba 40% β/β +
nicosulfuron 10% β/β)
Νέο
προϊόν

EVORELLE® EXPRESS SG
(tribenuron-methyl 37,5% β/β +
thifensulfuron methyl 12,5% β/β)

FENOVA® SUPER 6.9 EW
(fenoxaprop-P-ethyl 6,9 % β/ο +
clonquitocet-mexyl 3,45 % β/o)

GRANSTAR® 50 SG
(tribenuron-methyl 50% β/β)

GRANSTAR® EXTRA SG

βάζο 150 γρ.
10
(tribenuron-methyl 16,7% β/β +				
thifensulfuron-methyl 33,3% β/β)

GULLIVER® 50 WG

βάζο 80 γρ.

10

(azimsulfuron 50% β/β)

ΚΟΒΑΝ® Τx

φιάλη 5 λίτρων

4

φιάλη 250 κ.εκ.

20

βάζο 100 γρ.

10

(pethoxamid 30% β/ο +
terbuthylazine 18,75% β/ο)

LOOP® 24 SC
(nicosulfuron 24% β/ο)

SAFARI® 50 WG
(triflusulfuron-methyl 50% β/β)

STOMP AQUA® 455 CS
(pendimethalin 45,5 % β/ο)

φιάλη 5 λίτρων
φιάλη 10 λίτρων

VENZAR® 80 WP

υδατ. σακ. (5x100γρ.)

(lenacil 80% β/β)

4
2
10

Όλα όσα χρειάζεσαι
για τον έλεγχο ζιζανίων
στο καλαμπόκι….
….Μόνο από την FMC

Koban Tx, Loop
Border ®, Diniro®
®

®

Ζιζανιοκτόνα

Είτε σε προφυτρωτικές εφαρμογές, είτε σε μεταφυτρωτικές, η FMC έχει τις λύσεις για κάθε επαγγελματία παραγωγό καλαμποκιού διαθέτοντας 4 πολυδύναμα και καταξιωμένα προϊόντα για την
καταπολέμηση ενός μεγάλου φάσματος αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. 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.
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ΤΩΡΑ ΟΛΗ
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ
€

Nέα πρωτοποριακή εφαρμογή της FMC
για την παρακολούθηση επιζήμιων εντόμων
σε βαμβάκι και βιομηχανική τομάτα

Το νέο & πρωτοποριακό εργαλείο:
To ARC™ farm intelligence είναι η νέα πρωτοποριακή εφαρμογή της FMC για την παρακολούθηση εντομολογικών εχθρών. Χτίζοντας πάνω στην επιτυχία και αξιοπιστία του Evalio® Agrosystems και με εφόδιο την πολύχρονη
εμπειρία μας, το ARC™ farm intelligence, σύγχρονο και πλήρες, είναι προϊόν της δέσμευσης μας για επενδύσεις
στην Γεωργία ακριβείας. Με την αμεσότητα που προσφέρει η τεχνολογία των smartphones, οι χρήστες του ARC™
farm intelligence θα μπορούν να ενημερώνονται για την πτήση των εχθρών που τους ενδιαφέρουν και να μελετούν
αναλυτικά διαγράμματα συλλήψεων, ιστορικά στοιχεία, και φωτογραφίες.
Επιπλέον, 2 φορές την εβδομάδα θα λαμβάνουν και ενημερωτικό μήνυμα για την εξέλιξη της πτήσης και τις προτεινόμενες ενέργειες, από τους ειδικούς της FMC.

Οφέλη για τον
παραγωγό
Καινοτόμος και φιλική προς
το χρήστη εφαρμογή της FMC,
η οποία επιτρέπει την καλύτερη
κατανόηση του πληθυσμού
και της εξέλιξης των εντόμων,
βοηθώντας τους παραγωγούς
στην απόφαση για έγκαιρο και
σωστό ψεκασμό.

Συνεχής ενημέρωση
Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα
παρακολούθησης
Καλύτερη εκτίμηση της πίεσης των εχθρών
Βοηθά στον προγραμματισμό των
ενεργειών του παραγωγού.
Αξιόπιστος σύμμαχος στον αγώνα
για μεγαλύτερες παραγωγές

 ιευκολύνει την επιλογή κατάλληλης
Δ
στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικοτήτων.
Απόλυτα συμβατό με προγράμματα
ολοκληρωμένης διαχείρισης
καλλιεργειών (IPM)
 ειφόρος γεωργία: Εφαρμογές
Α
στο σωστό χρονικό διάστημα και μόνο
εάν απαιτείται
Εμπιστοσύνη και σιγουριά βασισμένη
στην πολύχρονη εμπειρία μας

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
Νέο
προϊόν

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ

(fosetyl-Al 80% β/β)

κουτί 1 κιλού
σακ. 2,5 κιλών

20
8

FUNGIBEN® 125 EC

φιάλη 250 κ.εκ.

20

σακ. 500 γρ.
σακ. 2,5 κιλά

12
4			

FOSKEY® 80 WG

(myclobutanil 12,5% β/ο)

GALBEN® M 8/65 WP
(benalaxyl 8% β/β + mancozeb 65% β/β)

IMPACT® 125 SC

φιάλη 250 κ.εκ.
24
(flutriafol 12,5% β/ο)
				
RIZA® 200 EC
φιάλη 1 λίτρου
12
(tebuconazole 20% β/ο) 					

SIGNUM® 33.4 WG
(boscalid 26,7% + pyraclostrobin 6,7% β/β)

βάζο 300 γρ.
βάζο 500 γρ.
βάζο 1 κιλού

10
10
10

VENDETTA® 525 SC

φιάλη 500 κ.εκ.

24

φιάλη 400 κ.εκ

24

(azoxystrobin 15% + fluazinam 37,5% β/ο)

ZIGNAL® 500 SC
(fluazinam 50% β/ο)

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

AFFINITY® 60 ME*

φιάλη 1 λίτρου

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
KG/LT
12

(carfentrazone-ethyl 6% β/ο)

SPOTLIGHT® C 240 EC
(carfentrazone-ethyl 24% β/ο)
*Εκκρεμεί έγκριση 120 ημερών από το Υπ.Α.Α.Τ.

φιάλη 250 κ.εκ

24

Αξιόπιστες και
δοκιμασμένες προτάσεις
για τον περονόσπορο

Zignal
®
Vendetta
®

Mυκητοκτόνα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. 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.
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
CODACIDE®
(rapeseed oil 86,4% β/ο)

NOVARILTM XTRA
(Επικαλυπτικό πληγών δέντρων)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
φιάλη 1,5 λίτρου
φιάλη 3 λίτρων
σωληνάριο 250 γρ.
βάζο 500 γρ.
βάζο 1 κιλού

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
5
5
24
12
12

ΟΥΣΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ

ACCUDO® 2.2 SC

φιάλη 250 κ.εκ.

20

SEAMAC® PRO

φιάλη 1 λίτρου
φιάλη 5 λίτρων

12
4

SEAMAXX®

φιάλη 1 λίτρου
φιάλη 5 λίτρων

12
4

(Bacillus licheniformis
στέλεχος RTI184 - 2,18% β/ο)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΡΕΨΗΣ
ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ

BO-LA®

φιάλη 1 λίτρου

12

φιάλη 1 λίτρου

12

φιάλη 5 λίτρων

4

φιάλη 1 λίτρου
φιάλη 5 λίτρων

12
4

Υγρό μείγμα μικροθρεπτικών συστατικών
(Β 11% β/β, Μο 0,55% β/β)

BORON 15
(Βοριούχος αιθαvολαμίνη 15% β/ο)

HI-PHOSTM
Πυκνό διάλυμα Φωσφόρου και Καλίου
με Μαγνήσιο. Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο
του Φωσφόρου (P2O5) 30% β/β Υδατοδιαλυτό
οξείδιο του Καλίου (K2O): 5% β/β
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Μαγνησίου (MgO): 5,5% β/β

VERCALTM
Υδατοδιαλυτό οξείδιο ασβεστίου
(CaO): 16 % β/β

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Ο τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 07/01/2021 και καταργεί κάθε προηγούμενο.
Οι τιμές αφορούν παράδοση επ’ αυτοκινήτου στην Αθήνα ή Θεσ/νίκη και για πώληση απολύτου μετρητοίς.
Στις προαναφερόμενες τιμές χρέωσης δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή.
Οποιαδήποτε επιστροφή εμπορευμάτων δεν γίνεται αποδεκτή.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 211 198 3941, 211 198 3867
Υπεύθυνες παραγγελιών: Τζένη Ντομπροβόλσκη & Ελευθερία Μπενιχάκη

Εμβάσματα στις παρακάτω Τράπεζες:
ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR82 0172 0540 0050 5408 7035 680		
ALPHA GR07 0140 3620 3620 0200 2010 899
Ελάχιστη παραγγελία: 200€

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

email

Βοιωτία, Εύβοια, Αττική,
Κολιόπουλος Γιώργος
Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία,		
Λακωνία, Κυκλάδες

2710 221238
697 800 6017

yorgos.koliopoulos@fmc.com

Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαία,
Καούκης Παναγιώτης
Αιτωλ/νία, Πρέβεζα, Άρτα,
Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Κέρκυρα,		
Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά

2621 101861
panayiotis.kaoukis@fmc.com
697 576 6799		

Πέλλα, Ημαθία, Χαλκιδική
Γεωργιάδης Αποστόλης
Θεσσαλονίκη, Πιερία		

2310 357373
697 800 6013

apostolos.georgiadis@fmc.com

Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη,
Γραβάνης Κώστας
Καβάλα, Δράμα		

25310 82835
694 465 4915

constantinos.gravanis@fmc.com

Σέρρες, Κιλκίς, Κοζάνη,
Κράλλης Θεόδωρος
694 793 9289
Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά			

theodoros.krallis@fmc.com

Λάρισα, Μαγνησία, Καρδίτσα,
Λιούπης Αρης
Τρίκαλα, Φθιώτιδα 		

2410 556260
697 800 6015

aris.lioupis@fmc.com

Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο,
Mαρκάκης Αντώνης
Λασίθι, Δωδεκάνησα		

2810 316783
697 800 6019

antonis.markakis@fmc.com

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
αλλά και για να ενημερωθείτε με τα τελευταία μας νεα,
παρακαλούμε επισκεφτείτε το website μας:

www.fmchellas.gr

Η FMC ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΒΥΤΙΟ
Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες ανάμειξης που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων.
Μετά την εισαγωγή ενός προϊόντος στο βυτίο περιμένετε να ολοκληρωθεί πλήρως η ανάμειξη και
η διασπορά του σε αυτό.
Ακολουθείστε την παρακάτω σειρά ανάμειξης σε περίπτωση που δε παρέχονται συγκεκριμένες
οδηγίες:
1. Υδατοδιαλυτοί φάκελοι (WSB)
2. Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
3. Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
4. Βρέξιμες σκόνες (WP)
5. Συμπυκνωμένα αιωρήματα (SC)
6. Συμπυκνωμένα αιωρήματα μικροκαψουλών (CS)
7. Γαλακτώδη αιωρήματα (SE)
8. Ελαιώδη εναιωρήματα (OD)
9. Εναιωρήματα λαδιού σε νερό (EW)
10. Γαλακτωματοποιήσιμα υγρά (EC)
11. Υδατικά διαλύματα (SL)
12. Επιφανειοδραστικά, λάδια, προσκολλητικά
13. Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
14. Περιοριστικά ψεκαστικού νέφους
Σημείωση:
- Γαλακτωματοποιήσιμα υγρά, επιφανειοδραστικά και λάδια μπορεί να εμποδίσουν την διάλυση και ομοιόμορφη
διασπορά προϊόντων σε ξηρή μορφή εάν τοποθετηθούν πρώτα στο βυτίο.
- Μετά την εισαγωγή του κάθε σκευάσματος στο ψεκαστικό βυτίο να δίνεται χρόνος για την επαρκή του διάλυση.
- Διατηρήστε την ανάδευση, καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάμειξης.
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Διάκριση στο
Crop Science Forum & Awards 2020

Φως, Νερό,

Accudo

®

Accudo

®

Βιοδιεγέρτης

Το Accudo® είναι ένας βακτηριακός βιοδιεγέρτης, προϊόν βιοτεχνολογίας, που χρησιμοποιείται
για το σωστό ξεκίνημα στα θερμοκήπια λαχανικών.
Μέσω της άριστης συμβιοτικής σχέσης του με το ριζικό σύστημα προωθεί την ανάπτυξη της
ρίζας δημιουργώντας υγιή φυτά ικανά να ανταπεξέλθουν τις συνθήκες αβιοτικού στρες και να
παράγουν υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή.

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
Λεωφόρος Α. Συγγρού 348, Κτίριο Β
ΤΚ 17674, Τηλ.: 211 1983941

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα
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