
Παρασκευαστής: Newbiotechnic S.A., Paseo de Bollullos de la Mitación, 

6 Parque Industrial A-49 (PIBO) 41110 Bollullos de la Mitación, Sevilla, Ισπανία.

 Αποκλειστική διανομή:  Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
 Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

® Tricheer is a registered trademark of Certis Europe BV.

ΠΡΟΟΡIΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά 

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:    Ολικό Άζωτο:   2,5% β/β

Οργανικό Άζωτο:            2,5% β/β

Ολικό Κ Ο: 5,3% β/β2

Χουμικά εκχυλίσματα:   40,3% β/β

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 λίτρα
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®Γενικά χαρακτηριστικά: Το Tricheer  είναι ένα υγρό θρεπτικό υπόστρωμα φυτικής προέλευσης, ειδικά σχεδιασμένο για τη επιτυχημένη 
®εγκατάσταση και ανάπτυξη των στελεχών του μύκητα Trichoderma (Τ11 και Τ25) του προϊόντος TUSAL  στο έδαφος.

Περιέχει ένα συνδυασμό οργανικών οξέων, θρεπτικών συστατικών, μετάλλων και άλλων φυτικών ενώσεων.
®Τρόπος Δράσης: To Tricheer :

· Παρέχει τις κατάλληλες ποσότητες θρεπτικών συστατικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποφυγή του διατροφικού στρες στα πρώτα 

στάδια της εγκατάστασης του μύκητα Trichoderma στη ριζόσφαιρα.

· Βελτιστοποιεί το pH του εδάφους για τη σωστή εγκατάσταση του μύκητα Trichoderma.

· Διορθώνει τις ελλείψεις σε θρεπτικά στοιχεία, επιταχύνοντας την ανάπτυξη του μύκητα Trichoderma. Βελτιώνει τη δομή του εδάφους, 
ενισχύοντας την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και των φυτών.

· Διατηρεί τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους σε αφομοιώσιμη μορφή για τη σωστή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και προωθεί τη 
μεταφορά τους από τη ρίζα στα φύλλα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Πλύνετε χέρια και πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην 

τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε  προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς. Μην ρυπαίνετε το νερό με 

το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω 

του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε χώρο δροσερό, καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από πηγές 

θερμότητας, το άμεσο ηλιακό φως και τον παγετό. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια από την 

ημερομηνία παρασκευής του.

Παρατηρήσεις:  Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM).

Ημερομηνία παραγωγής/ Αριθμός παρτίδας: Βλέπε συσκευασία

Καλλιέργεια     Δόση λίτρα/στρέμμα Αριθμός εφαρμογών

Κηπευτικά 0,5 3-5*

Φράουλα 0,5 3-5*

Μηλοειδή 1 3-5

Πυρηνόκαρπα 1 3-5

Εσπεριδοειδή 1 3-5

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
® ®Το Tricheer  εφαρμόζεται στο έδαφος μαζί με το TUSAL , 

μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης, προς το 

τέλος της άρδευσης, με όγκο νερού 200 λίτρα/στρ., ώστε 

να εξασφαλίζεται η καλή διανομή του προϊόντος γύρω από 

το ριζικό σύστημα των φυτών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

®
* Ακολουθήστε τους χρόνους εφαρμογής που αναγράφονται στην ετικέτα του TUSAL .
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(Προϊόν για χρήση στη γεωργία σύμφωνα με την Υ.Α. 217217 / 2004 – ΦΕΚ 35/16-01-2004).

ΥΓΡΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Trichoderma ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
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