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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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Φάσμα δράσης: BAMBAKI για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την 
πρωίμηση της παραγωγής (βλέπε ετικέτα).

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός του φυλλώματος με τουλάχιστον 40-60 λίτρα 
ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα.

Φυτοτοξικότητα: Το POLYCHLOR 5 SL δεν είναι φυτοτοξικό στο βαμβάκι και τις δόσεις που 
συνιστάται όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και 
διαφυλλικά λιπάσματα. Το ψεκαστικό διάλυμα του μίγματος πρέπει να χρησιμοποιείται 
αμέσως μετά την παρασκευή του.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το POLYCHLOR 5 SL συνδυάζεται 
με τα περισσότερα συνήθη εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα. Το 
ψεκαστικό διάλυμα του μίγματος πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή 
του. Βαμβάκι στο οποίο έγινε χρήση του σκευάσματος, να μη χρησιμοποιηθεί για την 
παραγωγή προϊόντων με σκοπό την κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Βαμβάκι: Δεν εφαρμόζεται.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική κλειστή συσκευασία του μακριά από 
0

πηγές θερμότητας και το ηλιακό φως, σε θερμοκρασίες 0-4 C, διατηρείται σταθερό για 
τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1LT / 3LT
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
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Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος  Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά έτος 

στην 
αναφερόμενη 
καλλιέργεια 

και στο 
αγροτεμάχιο 

κ.εκ./  
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

κ.εκ./ 
στρέμμα

 Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 

στρέμμα 

Βαμβάκι 

 
 
 

Παρεμπόδιση της 
υπερβολικής 
βλάστησης και την 
πρωίμιση της 
παραγωγής. 

--- α) 150 

 

β) 50 

α) 40 

 

β) 60 

Εφαρμόστε από 
την αρχή μέχρι και 
το τέλος της 
άνθησης.

 

α) 1 

 

β) 3 με 
μεσοδιάστημα 
14 ημέρες. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Μην ψεκάζετε το σκεύασμα εάν αναμένεται βροχή ή προγραμματίζετε να ποτίσετε (με τεχνητή 
βροχή) μέσα στις επόμενες 8 ώρες. 

 
 

2. Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε βαμβάκι που υποφέρει από έλλειψη νερού, από 
τροφοπενίες και από σοβαρές ζημιές από έντομα. 
3. Για καλύτερη διαβροχή των φυτών προσθέστε στο ψεκαστικό διάλυμα προσκολλητικό. 
4. Οι τρεις εφαρμογές δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Η μια εφαρμογή να γίνεται μόνο εφόσον 
οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την είσοδο στον αγρό 
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