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Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας κατά το πρότυπο 
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

από το 1976

NitroFarm

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.
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Κοκκώδες κοχλιολειμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και 
γυμνοσαλιάγκων. Έχει ελκυστικές ιδιότητες και δρα δια στομάχου. Μετά 
την κατάποση του προϊόντος, τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες 
σταματάνε να τρέφονται και να εναποθέτουν εκκρίσεις στα φυτά. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Ομοιόμορφος διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια του αγρού ή της καλλιέργειας, αμέσως μετά την 
σπορά ή φύτευση ή με την εμφάνιση της προσβολής ή με τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά. Επανάληψη 
εφαρμογής κάθε 2 εβδομάδες, εάν χρειαστεί ή μετά από ισχυρές βροχές ή όταν η ποσότητα 
σκευάσματος στο χωράφι έχει μειωθεί σημαντικά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
-Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των κοχλίων και των λείμακων σε όλες τις 
καλλιέργειες. 
-Δεν αφήνει υπολείμματα στα παραγόμενα προϊόντα, με την προϋπόθεση ότι κατά την εφαρμογή 
διασφαλίζεται ότι δεν μένουν κόκκοι του σκευάσματος στο φύλλωμα.
-Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. -Δεν φέρει 
σήμανση τοξικότητας για τον άνθρωπο, οπότε δεν απαγορεύεται η χρήση του σε κατοικημένες 
περιοχές. 
-Με βάση την έγκριση κυκλοφορίας του, δεν εμφανίζει τοξικότητα για τις μέλισσες. 
-Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που εφαρμόστηκε το σκεύασµα είναι δυνατή χωρίς 
κίνδυνο μετά από 6 ώρες.  
-Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: μόνο τρεις (3) ημέρες. 
-Επιτρέπεται η χρήση του στη βιολογική γεωργία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 350gr/500gr/700gr/1Kg/1,4Kg/5Kg/7Kg/15Kg/20Kg/25Kg
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