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ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Το Chelan Anti-Frost είναι ένα εξειδικευμένο παρασκεύασμα μακρο
που σε συνδυασμό και με άλλους βιοδραστικούς παράγοντες, έχει σαν στόχο την προετοιμασία του φυτού 
απέναντι στον παγετό. Με την εφαρμογή του σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, προωθείται στο εσωτερικό 
των κυττάρων τών κατάλληλων φυτορμονών,που προετοιμάζουν το κύτταρο για την μεγαλύτερη αντοχή 
του σε συνθήκες όψιμου παγετού όταν δηλαδή, οι περισσότερες κυτταρικές λειτο
ενεγοποιηθεί από τον χειμερινό λήθαργο. 
Το ενδοκυττάριο υγρό, αποκτα γρήγορη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε σάκχαρα και πρωτείνες, ενώ 
αυξάνεται και η περικτικότητα σε κάλιο και ιχνοστοιχεία που κατεβάζουν ακόμη περισσότερο την κρίσιμη 
θερμοκρασία κάτω από την οποία παρατηρούνται βλάβες στο κύτταρο και κατά
φυτό. Επί πλέον με την εφαρμογή του το Chelan Anti
Προετοιμάζει διατροφικά τα φυτά,που μετά την περίοδο του παγετού συνεχίζουν δυναμικά την 
βλαστικότητα τους,με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απόδοση,πρωίμιση καικαρποφορία. 
Δεν περιέχει ανασταλτικές ορμόνες η άλλες επιβραδυντικές της ανάπτυξης ουσίες, για αυτό και δεν 
καθυστερείται στη συνέχεια η ανάπτυξη.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΕΡΓΕΙΕΣ: 
(Ροδακινιές, βερυκοκιές,ακτινιδιές, δαμασκηνιές, αχλαδιές κερασιές) Προληπτικά γίνεται μια από εδάφους 
εφαρμογή με διάλυμα 1 λίτρου Chelan Anti
υπολογιζόμενο χρόνο για την φυσιολογική έκπτυση των οφθαλμών. Η ποσότητα τ
είναι τέτοια ώστε να διαβρέχεται καλά η περιοχή του ριζικού συστήματος του δένδρου. 
Η εφαρμογή επαναλαμβάνεται μετά περίπου 10 ημέρες, δηλαδή κατά την έκπτυση, και αν χρειαστεί και 
τρίτη φορά μέχρι την εμφάνιση του φυλλώματος. 
Στη συνέχεια και μετά την εμφάνιση του φυλλώματος, γίνεται διαφυλλική εφαρμογή με το ίδιο διάλυμα 1 % 
αλλάμε την προσθήκη διαβρέκτη, και έτσι ώστε να επιτευχθεί καλό λούσιμο του δένδρου. 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ - ΦΡΑΟΥΛΕΣ: 
Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει ακόμη από το σπορεί
συνεχιστεί στη μεταφύτευση στο χωράφι η το θερμοκήπιο. Η δόση είναι 0.2 % για το σπορείο, 0.4 % για το 
πρώτο στάδιο της μεταφύτευσης, και 1 % αφού τα φυτά έχουν πλέον αναπτυχθεί και ριζώσει (μετά δηλαδή 
10-15 ημέρες).Οι Ψεκασμοί μπορεί να επαναλαμβάνονται σε διάστημα 10 ημερών. 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: 
(Σιτάρι, Κριθάρι, Τεύτλα,μηδική κλπ) Η εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά το επικίνδυνο διάστημα με διάλυμα 
1 % και να επαναληφθεί μετά απο 10ημέρες.
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των κυττάρων τών κατάλληλων φυτορμονών,που προετοιμάζουν το κύτταρο για την μεγαλύτερη αντοχή 
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βερυκοκιές,ακτινιδιές, δαμασκηνιές, αχλαδιές κερασιές) Προληπτικά γίνεται μια από εδάφους 

εφαρμογή με διάλυμα 1 λίτρου Chelan Anti-Frost σε 100 κιλά νερό, 10 περίπου ημέρες πρίν τον 
υπολογιζόμενο χρόνο για την φυσιολογική έκπτυση των οφθαλμών. Η ποσότητα τ
είναι τέτοια ώστε να διαβρέχεται καλά η περιοχή του ριζικού συστήματος του δένδρου. 
Η εφαρμογή επαναλαμβάνεται μετά περίπου 10 ημέρες, δηλαδή κατά την έκπτυση, και αν χρειαστεί και 
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Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει ακόμη από το σπορείο ώστε τα φυτά να γίνουν πιο ανθεκτικά και να 
συνεχιστεί στη μεταφύτευση στο χωράφι η το θερμοκήπιο. Η δόση είναι 0.2 % για το σπορείο, 0.4 % για το 
πρώτο στάδιο της μεταφύτευσης, και 1 % αφού τα φυτά έχουν πλέον αναπτυχθεί και ριζώσει (μετά δηλαδή 

μέρες).Οι Ψεκασμοί μπορεί να επαναλαμβάνονται σε διάστημα 10 ημερών. 
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υπολογιζόμενο χρόνο για την φυσιολογική έκπτυση των οφθαλμών. Η ποσότητα του παραπάνω διαλύματος 
είναι τέτοια ώστε να διαβρέχεται καλά η περιοχή του ριζικού συστήματος του δένδρου.  
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συνέχεια και μετά την εμφάνιση του φυλλώματος, γίνεται διαφυλλική εφαρμογή με το ίδιο διάλυμα 1 % 
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πρώτο στάδιο της μεταφύτευσης, και 1 % αφού τα φυτά έχουν πλέον αναπτυχθεί και ριζώσει (μετά δηλαδή 
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ΣΥΝΘΕΣΗ % (Β/Ο) 
Άζωτο (Ν) 7% 
Άζωτο (Ν) Νιτρικό 4% 
Άζωτο (Ν) Ουρικό 3% 
Φωσφόρος (P2O5) 10% 
Κάλιο (K2O) 12% 
Μαγνήσιο (MgO) 0,05% 
Σίδηρος (Fe) 0,01% 
Ψευδάργυρος (Zn)  0,0015% 
Χαλκός (Cu) 0,022% 
Βόριο (B) 0,05% 
Μολυβδαίνιο (Mo) 0,003% 
Κοβάλτιο (Co) 0,001% 


