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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ   
Μακριά από παιδιά. 
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Φοράτε φόρμα εργασίας, μάσκα, γάντια και γυαλιά κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση και όταν εφαρμόζετε το σκεύασμα.  
Πλυθείτε καλά μετά το χειρισμό. 
Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή  τη συσκευασία του. 
 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. 
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα. 
 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά υλικά 
συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη 
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση 
της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να 
φυλάσσεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και 
καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες 5 οC έως 35 οC. Το σκεύασμα υπό αυτές 
τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 3 χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής του.  
 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά ή ισχυρά όξινα σκευάσματα και με 
σκευάσματα που περιέχουν μη-χηλικά μεταλλικά ιόντα σίδηρου, μαγνησίου, 
ψευδαργύρου, χαλκού ή κοβαλτίου. 
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 
Εγγυόμαστε το περιεχόμενο, τις ιδιότητες και την ποιότητα του σκευάσματος, 
μόνον όταν αυτό βρίσκεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία. 
Διάφορες παράμετροι, πέρα από τον έλεγχό μας, όπως η προετοιμασία του 
μείγματος, οι δόσεις εφαρμογής, η τεχνική της εφαρμογής, οι καιρικές 
συνθήκες κ.ά., μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του 
προϊόντος. Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημίες που τυχόν 
προκληθούν σε καλλιέργειες, στο έδαφος ή/και στον ίδιο, ως αποτέλεσμα της 
μη τήρησης των οδηγιών χρήσης που αναγράφονται επί της συσκευασίας ή 
ως αποτέλεσμα ακατάλληλης αποθήκευσης του προϊόντος. Συνιστάται η 
χρήση του προϊόντος υπό τις συμβουλές γεωτεχνικού. Χρησιμοποιείτε το 
προϊόν μόνον σε περίπτωση διαπιστωμένης ανάγκης. Μην υπερβαίνετε τις 
συνιστώμενες δόσεις. Διαβάστε προσεκτικά το δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
του προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ - Ειδικό σκεύασμα, προϊόν βοηθητικό της ανάπτυξης  των 
φυτών.  
Το TANISER περιέχει τανίνες (πολυφαινόλες φυτικής προέλευσης) και 
ακόρεστα οργανικά οξέα που προάγουν την αύξηση και ανάπτυξη των 
φυτών και παρέχουν προστασία από ακραίες συνθήκες του περιβάλλοντος. 
Διεγείρει τη φυτική ανάπτυξη και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των παραγόμενων καρπών, αυξάνοντας το τελικό τους μέγεθος και τη 
συνεκτικότητα. Η ενίσχυση της συνεκτικότητας των καρπών αποτελεί 
σημαντικό πλεονέκτημα σε αρκετές καλλιέργειες (π.χ. φράουλα), καθώς 
ενισχύει την αντοχή τους κατά τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς  και αυξάνει 
τη διάρκεια ζωής στο ράφι (shelf-life). Το TANISER, τέλος, αυξάνει την 
αντοχή των φυτών σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες (συνθήκες αβιοτικού 
στρες). 
 
Σύνθεση 
Ξηρή ουσία:                                                33% β/β 
Ακόρεστα οργανικά οξέα:                   6% β/β 
Συμπυκνωμένες τανίνες (κατεχίνες):            3% β/β 
Κ2Ο:                                                              2,4% β/β 

Μορφή:   Υδατικό διάλυμα (SL) 
Πυκνότητα:   1,1 g/ml (20 ºC) 
pH   6,5 
 
ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Εφαρμόζεται διαφυλλικά, με δόση 250-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (250-300 
κ.εκ / στρέμμα). 

Χρόνος εφαρμογής: 

Καλλιέργεια Χρόνος εφαρμογής 

Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα  
Από την πτώση των πετάλων (BBCH 69) 
έως το στάδιο της ανάπτυξης του καρπού 
(BBCH 73, στάδιο 2ης καρπόπτωσης). 

Αμπέλι 
Από την πλήρη άνθηση έως την 
ωρίμανση. 

Φράουλα  

(Υπαίθρου + Θερμοκηπίου) 

Από την έναρξη της άνθησης μέχρι οι 
καρποί να αποκτήσουν 
το  χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας.   

Ακτινίδιο 
Προανθικό στάδιο (εμφάνιση ταξιανθίας) 
(BBCH 51-59). 

Εσπεριδοειδή 
Από την πτώση των πετάλων (BBCH 71) 
έως το στάδιο της ανάπτυξης του καρπού 
(BBCH 85, στάδιο 2ης καρπόπτωσης). 

Σολανώδη (τομάτα, πιπεριά, 
μελιτζάνα κ.τ.λ.) 

Από την έναρξη της άνθησης μέχρι οι 
καρποί να αποκτήσουν το χαρακτηριστικό 
χρώμα της ποικιλίας.  

Κολοκυνθοειδή (αγγούρι, 
καρπούζι, κολοκύθι, πεπόνι 
κ.τ.λ.) 

Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της 
καλλιέργειας.  

Φυλλώδη λαχανικά 
(μαρούλι, σπανάκι, αντίδι, 
σέσκουλο, κ.τ.λ.) 

Καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της 
καλλιέργειας. 

Αριθμός εφαρμογών: Συστήνονται τουλάχιστον δύο εφαρμογές ανά 
καλλιεργητική περίοδο με  μεσοδιάστημα 10 -15 ήμερες. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

▪ Καθαρίστε καλά τον εξοπλισμό πριν την προετοιμασία του ψεκαστικού 
διαλύματος. 

▪ Ψεκάστε με καλή διαβροχή της φυλλικής επιφάνειας.  

▪ Εφαρμόστε το προϊόν αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού 
υγρού. 

▪ Κατά προτίμηση εφαρμόζεται το πρωί ή αργά το απόγευμα για την απο-
φυγή υψηλών θερμοκρασιών. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε συν-
θήκες υψηλής υγρασίας. 

 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 

ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ 

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής 
Τηλ. 210 5555220  Fax: 210 5556100 
www.ellagret.gr 
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ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ  

 Ειδικό σκεύασμα, προϊόν βοηθητικό της ανάπτυξης  των φυτών.  

Φυσικό εκχύλισμα τανινών φυτικής προέλευσης, με ακόρεστα οργανικά οξέα, 

υπό μορφή άλατος καλίου. 
 Ενισχύει την ποιότητα της παραγωγής βελτιώνοντας το τελικό μέγεθος και τη 

συνεκτικότητα των καρπών. 

Το TANISER διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών στα Οπωροφόρα (Μηλοειδή, 

Πυρηνόκαρπα, κ.τ.λ.), Ακτινίδιο, Εσπεριδοειδή, Αμπέλι, Φράουλα, Σολανώδη (τομάτα, 
πιπεριά, μελιτζάνα κ.τ.λ.),  Κολοκυνθοειδή (αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθι, πεπόνι 

κ.τ.λ.), Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, αντίδι, σέσκουλο, κ.τ.λ.). 
 

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών 
(σύμφωνα με την ΥΑ 217217/8-1-2004, ΦΕΚ 35/Β/16-01-2004) 

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:   
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ/ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1L/ 1,1 Kg 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:  
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http://www.ellagret.gr/

