
NMX®

complex

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 
ΚΑΡΠΟΔΕΣΗ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ 

ΚΑΡΠΩΝ

Μεγιστοποιείστε φυσικά την παραγωγή των φυτών

• Φυσική ρύθμιση των ορμονών που
σχετίζονται με την ανθοφορία

• Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης των ανθών
και της γονιμοποίησής τους

• Ενίσχυση των φυσικών διεργασιών και των
ορμονών που σχετίζονται με την καρπόδεση

• Ενίσχυση της ανάπτυξης των καρπών και
της φυσικής παρθενοκαρπίας

• Μεγαλύτεροι και καλά σχηματισμένοι καρποί
• Υψηλής ποιότητας παραγωγή με ομοιόμορφη

ωρίμανση

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

01ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ 02 ΙΣΧΥΡΑ 

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
ΚΑΡΠΟΔΕΣΗ 03

Σκέψου διαφορετικά, καλλιέργησε καλύτερα

ΔΙΑΛΥΣΗ:
Προσθέστε το MAXIFRUIT® σε έναν καθαρό, μισό γεμάτο 
ψεκαστήρα υπό ανάδευση. Συνεχίστε την ανάδευση καθ' όλη 
την διάρκεια της εφαρμογής.

Αραιώστε τη συνιστώμενη δόση με τουλάχιστον 40 λίτρα νερού 
ανά στρέμμα. Μην ψεκάζετε κατά τη διάρκεια περιόδων 
παγετού. Σε ζεστές συνθήκες, ψεκάστε νωρίς το πρωί ή αργά το 
απόγευμα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Το MAXIFRUIT® είναι συμβατό με τα περισσότερα διαλυτά 
λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σε κάθε 
περίπτωση να γίνεται προηγουμένως δοκιμή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:
Αποθηκεύστε σε σκιερό και ξηρό μέρος μακριά απο παιδιά. 
Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: 0˚C

Τεχνολογία NMX® 

NMX®

Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Τεχνολογία που εξασφαλίζει:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑ 
ΚΑΡΠΩΝ

Η τεχνολογία ΝΜΧ®:
• Παρέχει πρόδρομες ουσίες των ορμονών που σχετίζονται

με την άνθηση και την καρπόδεση
• Ενισχύει και βελτιώνει την ανθοφορία
• Συμβάλλει στην φυσική καρπόδεση και παρθενοκαρπία
• Συντελεί στη βελτιωμένη ποιότητα και ομοιομορφία της

τελικής παραγωγής

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
Υγρό διαφυλλικό λίπασμα NPK 
NPK 3-7-7 με θρεπτικά ιχνοστοιχεία
3 % Ουρικό Άζωτο (N)

7 % Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P2O5)
7 % Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Καλίου (Κ2Ο)
0,05 % Υδατοδιαλυτό Μαγγάνιο (Mn) χηλικοποιημένο με EDTA

0,1 % Υδατοδιαλυτός Ψευδάργυρος (Zn) χηλικοποιημένος με EDTA

Φτωχό σε χλώριο

Άλλα συστατικά: Τεχνολογία NMX®

Ελιά 1-2

Avocado 2-3

Πυρηνόκαρπα
(βερύκοκο, 

κεράσι, ροδάκινο)
2-3

Μηλοειδή, 
Εσπεριδοειδή,

Ακτινίδιο
2-3

Επιτραπέζιο 
σταφύλλι 2-3

Οινοποιήσιμο 
σταφύλλι 2

Κολοκυνθοειδή 
(αγγούρι, τομάτα, 

καρπούζι, 
κολοκύθι)

2

0,2

Πτώση πετάλων 0,25

Πριν την άνθηση 0,2

40% ανθοφορίας 0,25

10 μέρες μετά 0,25

0,2

0,25

Πριν την άνθηση 0,2

0,25

0,25

Πριν την άνθηση 0,2

Μάκρεμα 0,25

Καρπός 5μμ 0,25

Πριν την άνθηση
(5-10cm)

0,3

Καρπόδεση 0,3

10 μέρες πριν την 
άνθηση
(1ο άνθος εμφανές) 

0,25

Άνθηση 0,25
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Πτώση πετάλων

10-15 μέρες μετά

10-15 μέρες μετά

Πτώση πετάλων

Πριν την άνθηση

Καλλιέργεια Στάδιο 
Εφαρμογής

Δόση 
(lt/στρ)

Πλήθος 
επεμβάσεων




