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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1L
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Παρασκευάζεται & συσκευάζεται από τη: 
ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., ΧHMIKH KAI ΓEΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
28o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, 190 14 Αφίδνες, Αττικής 
Τηλ.: 22950 45100, e-mail: info@viorylagro.gr, www.viorylagro.gr

Το FS 347 περιέχει βιολογικά ενεργά αμινοξέα: Αυξάνει το μέγεθος των καρπών, βελτιώνει την ποιότητα & το 
χρώμα τους. Συμβάλλει στην αύξηση του μεγέθους του υπογείου τμήματος σε ριζωματώδεις καλλιέργειες. Ανα-
κουφίζει τα φυτά από το στρες που προκαλεί η μεγάλη καρποφορία, οι προσβολές από ιώσεις και οι δυσμενείς 
κλιματολογικές συνθήκες όπως το ψύχος. Αυξάνει τη δραστηριότητα των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδά-
φους όταν εφαρμόζεται με πότισμα. Ενισχύει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τη ρίζα. ΔΟΣΟΛΟ-
ΓΙΑ: Για διαφυλλικούς ψεκασμούς: 1 λίτρο σε 500 λίτρα νερό. Για δενδρώδεις καλλιέργειες 1λίτρο σε 400 λίτρα νερό. 
Για υδρολίπανση: 250-1000 κ.εκ. στο στρέμμα. OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Τομάτα-Πιπεριά-Μελι-
τζάνα-Αγγούρι: Γίνονται 3-4 εφαρμογές με ψεκασμό φυλλώματος ή πότισμα για αύξηση καρποφορίας. Η 1η 
εφαρμογή πριν τα πρώτα λουλούδια. Επαναλαμβάνουμε ανά 10-15 μέρες. Καρπούζι-Πεπόνι: Εφαρμόζουμε στα 
4-5 φύλλα με ψεκασμό ή πότισμα και επαναλαμβάνουμε 2 φορές ανά 15 ημέρες. Εφαρμόζουμε ξανά όταν ο καρ-
πός έχει διάμετρο 3-5 εκ. Ζαχαρότευτλα: Ψεκάζουμε στα 10 φύλλα. Επαναλαμβάνουμε στα 12 φύλλα 1-2 φο-
ρές, ανά 10-15 ημέρες, για αύξηση του βάρους της ρίζας. Πατάτα-Κρεμμύδι: Εφαρμόζεται με 2-3 ψεκασμούς 
ανά 15 ημέρες όταν αρχίσουν να σχηματίζονται οι κόνδυλοι-βολβοί. Βαμβάκι: Γίνονται 3 ψεκασμοί, ο πρώτος όταν 
τα φυτά έχουν 6-8 φύλλα, ο δεύτερος στα χτένια και ο τρίτος αφού έχουν σχηματισθεί τα πρώτα καρύδια. Αμπέλι: 
Γίνονται 3 εφαρμογές με ψεκασμό. Η πρώτη λίγο πριν την άνθιση (4-6 μέρες), η δεύτερη και η τρίτη μετά το δέσιμο 
στην περίοδο της έντονης ανάπτυξης της ράγας σε μέγεθος. Ακτινίδιο: Ψεκάζουμε 2-3 φορές μετά το δέσιμο κάθε 
10 ημέρες. Οπωροφόρα: 2-3 ψεκασμοί στην περίοδο αύξησης του καρπού αφού έχει γίνει το αραίωμα, ανά 10 μέ-
ρες. Εσπεριδοειδή: Η πρώτη εφαρμογή με ψεκασμό λίγο πριν την άνθιση. Επαναλαμβάνουμε 2-3 φορές μετά το 
δέσιμο. Ελιά: Ψεκάζουμε την περίοδο της σκλήρυνσης του πυρήνα και επαναλαμβάνουμε στην αλλαγή του χρώμα-
τος του ελαιόκαρπου. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ/ΟΔΗΓΙΕΣ: Γεμίζουμε το ψεκαστικό μηχάνημα μέχρι την μέση με 
νερό, ρίχνουμε την ανάλογη δόση, αναδεύουμε καλά και συμπληρώνουμε με τον υπόλοιπο όγκο νερού. ΣΥΝΔΥΑ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη δόση. Συνδυάζεται με τα περισσότερα σκευάσματα φυτοπροστασίας 
εκτός από αλκαλικούς πολτούς και πυκνά χαλκούχα σκευάσματα. Nα φυλάσσεται κλειστό, σε σκιερό και δροσερό 
μέρος, χωρίς υγρασία. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για χρήση και μεταχείριση του προϊόντος. 

Εγγυημένη Σύνθεση:
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Προφίλ % αμινοξέων

Lysine    
Arginine  
Histidine 
Glycine  
Serine   
Alanine  
Treonine 
Glutamic acid 

Διάλυμα θρεπτικών στοιχείων με παράγοντες αύξησης 
για αύξηση παραγωγής, βελτίωση ποιότητας 

12% AZΩΤΟ & 50% ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΕ ΑΜΙΝΟΞΕΑ

Aspartic acid
Proline         
Valine        
Methionine  
Tyrosine   
Isoleucine
Leucine   
Phenylalanine 

4,9
1,0
4,1
8,7
1,4 

15,7
0,9
9,5

2,1
0,4

10,3
>5,4

5,6
4,1

18,9
7,0

Κίνδυνος: Περιέχει νιτρικό ασβέστιο. Προκαλεί σοβαρή οφλθαλμική βλάβη. Να φοράτε 
προστατευτικά /μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ 
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Ομάδα Γ: Οργανοχημικό λίπασμα κύριoυ στοιχείου (αζώτου) 
Αρ. κυκλοφορίας: 111

Λίπασμα νέου τύπου (12-0-0) 

To προϊόν περιέχει πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης και τηρούνται οι υγειονομικοί κανό-
νες, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1069/2009 (ΕΕ L 300) και στον Κανονισμό 
(ΕΕ) 142/2011 (ΕΕ L 54), όπως κάθε φορά ισχύουν.


