ρου Βιολογικο
ύτε

1o

έρτης) για το 20
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ροϊόντος (βιοδ
ύΠ

Βραβείο
20
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Διάκριση στο
Crop Science Forum & Awards 2020

Accudo

®

- Σύμμαχος με τη ρίζα

• Το Accudo® είναι ένας μικροβιακός βιοδιεγέρτης, προϊόν βιοτεχνολογίας, που συμβιώνει αρμονικά με το ριζικό σύστημα.
• Παρέχει στο φυτό τη δυνατότητα να εκφράζει στο έπακρο το γενετικό δυναμικό του, να αναπτύσσεται σωστά και να
ξεπερνάει το αβιοτικό στρες.
• Δημιουργεί φυτά ανθεκτικά, με ισχυρό ριζικό σύστημα, με αυξημένη παραγωγικότητα και ποιότητα του τελικού
προϊόντος.
• Το Accudo® είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον Καν, ΕΚ. 834/2007 & 889/2008

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
την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
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FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗΣ
Hμερομηνία έκδοσης: Μάϊος 2022

2022

Aκεραιότητα
Αγαπητέ συνεργάτη
Όλοι οι εργαζόμενοι της FMC σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε οικογενειακό και επαγγελματικό
επίπεδο, μα πάνω απ’ όλα υγεία και ασφάλεια.
Είναι αλήθεια πως και μέσα στο 2022 μας περιμένει μια σειρά μεγάλων προκλήσεων, τις οποίες θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.

Aσφάλεια
Κάθε μας ενέργεια διέπεται από τους κανόνες της πολιτικής
TH!NK SAFE της FMC.
Ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας να θέτουν την ασφάλεια
ως βασική τους προτεραιότητα και να είναι ασφαλείς
στην εργασία, στο σπίτι ή στο ταξίδι τους.

Λειτουργούμε πάντοτε με σωστό
και ηθικό τρόπο, σε συμφωνία
με τη νομοθεσία, όποιες και αν είναι
οι συνθήκες.
Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, κτίζοντας
εμπιστοσύνη με τους συνεργάτες,
μετόχους, την κοινωνία και μεταξύ μας.
Αναλαμβάνουμε πάντα τις ευθύνες
των πράξεών μας, ανεξάρτητα
από το αποτέλεσμα.

Δεν είναι μόνο η επιδημία του κορωναϊού η οποία έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε ολοκληρωτικά, αλλά και μία αλυσίδα γεγονότων που έχει μειώσει δραστικά την προσφορά ενόψει της ισχυρής
και αυξανόμενης ζήτησης και έχει αυξήσει το κόστος παρασκευής προϊόντων.
Γενικότερα, η εφοδιαστική αλυσίδα έχει επηρεαστεί ισχυρά, καθώς οι παρασκευαστές καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικές ελλείψεις πρώτων υλών, υψηλότερο κόστος ενέργειας, χαμηλή διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού και παραγωγής λόγω και των ενισχυμένων μέτρων COVID.
Στον κλάδο μας η περιορισμένη διαθεσιμότητα πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων φυτοπροστασίας, έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση του κόστους για τις χημικές ουσίες και συνοδεύεται από υψηλότερες τιμές φορτίου στις θαλάσσιες μεταφορές, συμφόρηση των
λιμένων σε όλο τον κόσμο, προσαυξήσεις για την ασφάλεια του χώρου και του εξοπλισμού των
πλοίων, ενώ παράλληλα περιορίζεται η χωρητικότητα των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών λόγω της ζήτησης και αυξάνεται το κόστος των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών.
Ταυτόχρονα, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες φυτοπροστασίας, όπως το πλαστικό, ο χάλυβας και το χαρτί, κοστίζουν ακριβότερα και είναι σε έλλειψη επηρεάζοντας αρνητικά τη διαθεσιμότητα

Σεβασμός
στον άνθρωπο
Ενθαρρύνουμε την λελογισμένη ανάληψη
ρίσκων, γιορτάζοντας τις επιτυχίες και
μαθαίνοντας από τα λάθη.
Ενισχύουμε τη γνώση και τις δεξιότητες
των ανθρώπων μας, για την καλύτερη
δική τους εξέλιξη αλλά και την εξυπηρέτηση
των πελατών μας.

Αειφορία
Δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις ενώ παράλληλα φροντίζουμε
το περιβάλλον για το αύριο.
Δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες που ζούμε
και εργαζόμαστε.
Φροντίζουμε για την υπεύθυνη χρήση των προϊόντων μας.

Παρέχουμε εργασιακό περιβάλλον χωρίς
αποκλεισμούς, όπου οι διαφορετικές
οπτικές, απόψεις και υπόβαθρο αποτελούν
το κλειδί για την επιτυχία μας.

κιβωτίων, παλετών, ετικετών, δοχείων, βαρελιών κ.λπ.
Από τη μεριά μας θα κάνουμε ότι είναι δυνατό να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις στην διαθεσιμότητα και στο κόστος των προϊόντων μας.
Στόχος μας, μέσα στο αβέβαιο αυτό περιβάλλον είναι να διατηρήσουμε την υψηλή ποιότητα τόσο των προϊόντων μας, χωρίς καμία υποβάθμιση της ποιότητάς τους, όσο και των υπηρεσιών μας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης που διέπει τη συνεργασία μας.

Eγρήγορση
Είμαστε προσανατολισμένοι σε ανάληψη δράσης, χωρίς
να θυσιάζουμε την ασφάλεια ή την ποιότητα.
Αναζητούμε διαρκώς την καινοτομία όχι μόνο στα προϊόντα
ή τις διαδικασίες μας, αλλά και στην συνολική εμπειρία
που προσφέρουμε μέσω των συνεργασιών μας.
Είμαστε ανοιχτοί για συνεργασίες, γρήγοροι και ευκίνητοι.

Καλή Χρονιά

Χρήστος Θεοχάρης
Διευθυντής Πωλήσεων

Με επίκεντρο
τον πελατη
Καλλιεργούμε μακροχρόνιες σχέσεις
με τους πελάτες μας και τοποθετούμε
τις ανάγκες τους στο επίκεντρο
των πράξεών μας.
Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες τους και
προσφέρουμε λύσεις στις πιο πιεστικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Μετράμε την επιτυχία μας, μέσα από
την επιτυχία των πελατών μας.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
ALTACOR® 35 WG

Για να έχεις
το κεφάλι σου ήσυχο
...μόνο

Coragen

®

120

708,70
684,84

Νέο

φιάλη 1 λίτρου
12
16,80
201,60
(abamectin 1,8% β/ο)
φιάλη 5 λίτρων
4
79,50
318,00
					
AVAUNT® 15 EC
φιάλη 1 λίτρου
10
124,10
1.241,00
(indoxacarb 15% β/ο)

16,80
15,90

BENEVIA® 10 OD*

10

187,74

1877,40

187,74

(chlorantraniliprole 20% β/ο)

φιάλη 200 κ.εκ.
φιάλη 500 κ.εκ.
φιάλη 1 λίτρου

20
20
10

70,54
171,13
335,22

1.410,80
3.422,50
3.352,20

352,70
342,25
335,22

EXIREL® 10 SE*

φιάλη 1 λίτρου

10

173,90

1739,00

173,90

φιάλη 250 κ.εκ.
20
41,80
(cyantraniliprole 10% β/ο)
				
RUFAST® 7,5 EW
φιάλη 250 κ.εκ.
20
43,85
(acrinathrin 7,5% β/ο)

836,00

167,20

877,00

175,40

(cyantraniliprole 10% β/ο)

EXIREL® BAIT 10 SE*

φιάλη 250 κ.εκ.
φιάλη 1 λίτρου

20
12

4,81
17,45

96,25
209,40

19,25
17,45

βάζο 25 γρ.
βάζο 75 γρ.
βάζο 165 γρ.

40
10
10

11,25
28,31
48,18

449,80
283,13
481,80

449,80
377,50
292,00

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

φιάλη 1 λίτρου
φιάλη 2,5 λίτρων

12
4

29,00
67,50

348,00
270,00

29,00
27,00

VERIMARK® 20 SC*

φιάλη 500 κ.εκ.

20

204,75

4.095,00

409,50

φιάλη 1 λίτρου
φιάλη 5 λίτρων

12
4

19,95
92,75

239,40
371,00

19,95
18,55

STEWARD® 30 WG
(indoxacarb 30% β/β)

TRIPSOL® PRO EW

Εντομοκτόνο

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

120

(cyantraniliprole 20% β/ο)

ΖΟRO® 1,8 EW
(abamectin 1,8% β/ο)
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124,10

φιάλη 1 λίτρου

(deltamethrin 2,5% β/ο)

Coragen 20sc

35,44
205,45

(cyantraniliprole 10% β/ο)

SIMIN® 2,5 EC

®

10
10

ASTERIA® ULTRA 1,8 EC

CORAGEN® 20 SC

120

βάζο 50 γρ.
βάζο 300 γρ.

ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ KG/LT
354,35
2054,52

(chlorantraniliprole 35% β/β)

Νέο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

*Εκκρεμεί σχετική έγκριση από το Υπ.Α.Α.Τ

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

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
BORDER® 10 SC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ KG/LT

φιάλη 1 λίτρου

12

30,80

369,60

30,80

(fluometuron 50% β/ο)

φιάλη 1 λίτρου
φιάλη 5 λίτρων

12
4

19,97
93,75

239,64
375,00

19,97
18,75

DINIRO® 4/40/10 WG

βάζο 1 κιλού

4

109,50

438,00

109,50

φιάλη 1 λίτρου

12

29,75

357,00

29,75

βάζο 100 γρ.

10

58,75

587,50

587,50

βάζο 150 γρ.
10
34,77
(tribenuron-methyl 16,7% β/β +				
thifensulfuron-methyl 33,3% β/β)

347,70

231,80

Όλα όσα χρειάζεσαι
για τον έλεγχο ζιζανίων
στο καλαμπόκι….

(mesotrione 10% β/ο)

COTORAN® 50 SC

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

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

GRANSTAR® 50 SG

….Μόνο από την FMC

(tribenuron-methyl 50% β/β)

GRANSTAR® EXTRA SG

GULLIVER® 50 WG

βάζο 80 γρ.

10

151,84

1.518,40

1.898,00

4

77,00

308,00

15,40

(azimsulfuron 50% β/β)

ΚΟΒΑΝ® Τx SE

φιάλη 5 λίτρων

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

LOOP 24 SC
®

φιάλη 250 κ.εκ.

20

20,59

411,75

82,35

βάζο 50 γρ.

20

41,21

824,25

824,25

(nicosulfuron 24% β/ο)

RIMURON® WG
(rimsulfuron 25,6% β/β)

STOMP AQUA 455 CS
®

®

Ζιζανιοκτόνα

(pendimethalin 45,5 % β/ο)

φιάλη 5 λίτρων
φιάλη 10 λίτρων

VENZAR® 80 WP

υδατ. σακ 5x100γρ.

(lenacil 80% β/β)

Koban Tx, Loop
Border ®, Diniro®
®

4
2

73,25
135,60

293,00
271,20

14,65
13,56

10

67,10

671,00

134,20

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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Το νέο & πρωτοποριακό εργαλείο:
To ARC™ farm intelligence είναι η 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 προτει-

ΤΩΡΑ ΟΛΗ
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ

νόμενες 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 της πτήσης
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.
Nέα πρωτοποριακή εφαρμογή της FMC
για την παρακολούθηση πράσινου και
ρόδινου σκουληκιού στο βαμβάκι

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
FOSKEY® 80 WG

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ KG/LT

(fosetyl-Al 80% β/β)

κουτί 1 κιλού
σακ. 2,5 κιλών

20
8

18,30
41,13

366,00
329,00

18,30
16,45

FUNGIBEN® 125 EC

φιάλη 250 κ.εκ.

20

6,99

139,75

27,95

261,00

43,50

268,80
430,00

22,40
21,50

(myclobutanil 12,5% β/ο)
				
IMPACT® 125 SC
φιάλη 250 κ.εκ.
24
10,88
(flutriafol 12,5% β/ο)
				
RIZA® 200 EC
φιάλη 1 λίτρου
12
22,40
(tebuconazole 20% β/ο)
φιάλη 5 λίτρων
4
107,50

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

βάζο 300 γρ.
βάζο 500 γρ.
βάζο 1 κιλού

10
10
10

26,55
42,62
83,95

265,50
426,15
839,50

88,50
85,23
83,95

VENDETTA® 525 SC

φιάλη 500 κ.εκ.

24

37,88

909,00

75,75

φιάλη 400 κ.εκ

24

23,70

568,80

59,25

Αποφυλλωτικό

Spotlight C
®

Η τελευταία πράξη
πριν το μάζεμα

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

ZIGNAL® 500 SC
(fluazinam 50% β/ο)

ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

120

AFFINITY® 60 ME

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ KG/LT

φιάλη 1 λίτρου

12

51,82

φιάλη 250 κ.εκ

24

45,53

ΧΑΡΤ/ΤΙΟ
KG/LT
621,84
51,82

Spotlight® C 24EC
Φυτορρυθμιστική ουσία

Το Spotlight® C είναι μια φυτορρυθμιστική ουσία που χρησιμοποιείται για την πλήρη
αποφύλλωση του βαμβακιού

(carfentrazone-ethyl 6% β/ο)

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

1092,60

182,10
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.
©2022 FMC Corporation. All Rights Reserved. FMC, the FMC logo and all brand names, company names, service marks, logos and trade names of FMC or its subsidiaries, affiliates or licensors are trademarks or registered
trademarks of FMC Corporation or its subsidiaries, affiliates or licensors in the U.S. and other countries.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
CODACIDE®

Νέο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΡΕΨΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

(rapeseed oil 86,4% β/ο)

φιάλη 1,5 λίτρου
φιάλη 3 λίτρων

EASI-MIX TM

φιάλη 1 λίτρου

ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ KG/LT
5
5

10,47
20,25

52,35
101,25

6,98
6,75

12

7,20

86,40

7,20

NOVARIL XTRA
(Επικαλυπτικό πληγών δέντρων)

BO-LA®

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ KG/LT

φιάλη 1 λίτρου

12

10,90

130,80

10,90

φιάλη 1 λίτρου

12

10,35

124,20

10,35

φιάλη 5 λίτρων

4

30,50

122,00

6,10

12
4

12,07
55,90

144,84
223,60

12,07
11,18

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

BORON 15

Βοηθά στην αποσκλήρυνση του
ψεκαστικού νερού, τη μείωση του pH
και την βελτίωση της συνδυαστικότητας
αγροχημικών προϊόντων
TM

ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

(Βοριούχος αιθαvολαμίνη 15% β/ο)

HI-PHOSTM
σωληνάριο 250 γρ.
βάζο 500 γρ.
βάζο 1 κιλού

24
12
12

6,26
10,49
18,97

150,24
125,82
227,64

25,04
20,97
18,97

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

φιάλη 1 λίτρου
φιάλη 5 λίτρων

ΟΥΣΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Bio
Νέο

ACCUDO® 2.2 SC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΝΑ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΑΡΤ/ΤΙΟ KG/LT

φιάλη 500 κ.εκ

12

67,10

805,20

134,20

σάκος 20 κιλών

1

441,00

441,00

22,05

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

SEAMAC® POWER
Βιοδιεγέρτης-Συμπυκνωμένο εκχύλισμα
φυκιών Ascophyllum nodosum
(95% β/β επί στερεού)

SEAMAC® PRO
Βιοδιεγέρτης - Συμπυκνωμένο εκχύλισμα
φυκιών και ελευθέρων αμινοξέων

SEAMAXX®
Νέου τύπου λίπασμα NPK - βιοδιεγέρτης
με ιχνοστοιχεία και εκχύλισμα φυκιών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Ο τιμοκατάλογος αυτός ισχύει από 09/05/2022 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 3144, 211 198 3867
φιάλη 1 λίτρου
φιάλη 5 λίτρων

12
4

12,42
56,50

149,04
226,00

12,42
11,30

φιάλη 1 λίτρου
φιάλη 5 λίτρων

12
4

10,17
45,80

122,04
183,20

10,17
9,16

Υπεύθυνες παραγγελιών: Τάνια Καλογεροπούλου & 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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

email

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
Σαμαράς Αποστόλης
Θεσσαλονίκη, Πιερία		

2331 303863
697 208 5506

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.

apostolos.samaras@fmc.com

Ακολουθείστε την παρακάτω σειρά ανάμειξης σε περίπτωση που δε παρέχονται συγκεκριμένες
οδηγίες:
1. Υδατοδιαλυτοί φάκελοι (WSB)

Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη,
Γραβάνης Κώστας
Καβάλα, Δράμα		

25310 82835
694 465 4915

constantinos.gravanis@fmc.com

2. Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
3. Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
4. Βρέξιμες σκόνες (WP)
5. Συμπυκνωμένα αιωρήματα (SC)

Σέρρες, Κιλκίς, Κοζάνη,
Κοντούρης Γιώργος
694 621 2965
Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά			

georgios.kontouris@fmc.com

6. Συμπυκνωμένα αιωρήματα μικροκαψουλών (CS)
7. Γαλακτώδη αιωρήματα (SE)
8. Ελαιώδη εναιωρήματα (OD)

Λάρισα, Μαγνησία, Καρδίτσα,
Λιούπης Αρης
Τρίκαλα, Φθιώτιδα 		

2410 556260
697 800 6015

aris.lioupis@fmc.com

9. Εναιωρήματα λαδιού σε νερό (EW)
10. Γαλακτωματοποιήσιμα υγρά (EC)
11. Υδατικά διαλύματα (SL)
12. Επιφανειοδραστικά, λάδια, προσκολλητικά

Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο,
Mαρκάκης Αντώνης
Λασίθι, Δωδεκάνησα		

2810 316783
697 800 6019

antonis.markakis@fmc.com

13. Υδατοδιαλυτά λιπάσματα
14. Περιοριστικά ψεκαστικού νέφους
Σημείωση:

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

- 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.

