Μελέτη: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού,
λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Ι ΑΛΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές
•

Πλήρες κοκκώδες λίπασμα (11-15-15) 40kg. Πυκνό κοκκώδες πλήρες
λίπασμα για την βασική λίπανση των καλλιεργειών με Άζωτο, Φώσφορο,
Κάλιο και Θείο.

•

Λίπασμα Τύπου complesal 12-11-18 & complex + Mg (25kg). Ιδανικός τύπος
για καλλιέργειες απαιτητικές σε κάλιο και ιχνοστοιχεία.

•

Compost γαιοσκωλήκων (36l): Οργανικό λίπασμα που παράγεται από την
αποδόμηση φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων δια μέσου της φυσικής πεπτικής
λειτουργίας των γαιοσκωλήκων.

•

Φυσικό εκχύλισμα κομπόστας γαιοσκωλήκων (20l)

•

Φυτόχωμα (70l): φυτόχωμα εμπλουτισμένο με κομπόστα γαιοσκωλήκων
ώστε να είναι κατάλληλο ακόμα και για ευπαθή και ευαίσθητα φυτά.

•

MCPA 40SL 850cc. Μεταφυτρωτικό ορμονικό ζιζανιοκτόνο για την
καταπολέμηση ετήσιων και μερικών πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων

•

Roundup 36AS (glyphosate 36%) 1lt. Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών
ζιζανίων.

•

Roundup 36AS (glyphosate 36%)5lt. Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών
ζιζανίων.

•

Karate 25cc. Εντομοκτόνο που δρα δι’ επαφής και διά στομάχου με
προληπτική και κατασταλτική δράση, για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς
και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.

•

Karate 100cc. Εντομοκτόνο που δρα δι’ επαφής και διά στομάχου με
προληπτική και κατασταλτική δράση, για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς
και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες

•

Θερινός πολτός (10 lt). Παραφινικό λάδι, κατάλληλο για ψεκασμούς φυτών,
για την αντιμετώπιση εντόμων και ακαρέων

•

Lepinox 200 gr. Εντομοκτόνο στομάχου, µε δράση κατά προνυµφών
λεπιδοπτέρων

•

Penconazole 10% κ.β (Topas 100 cc). ∆ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε
προστατευτική και θεραπευτική δράση.

•

Fosetyl-AL 80% κ.β 400Gr (Allite). Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με
προστατευτική και θεραπευτική δράση σε φυτόφθορα και περονόσπορους.

•

Radicin 2 DP (indole – 3 butyric acid – IBA 0,2%). Ορμόνη ριζοβολίας σε
σκόνη, που χρησιμοποιείται για τον πολλαπλασιασμό διαφόρων φυτών σε
μοσχεύματα. Προκαλεί διαίρεση και επιμήκυνση των κυττάρων και επιταχύνει
την ανάπτυξη ριζών

•

Φερομόνη – παρεμποδιστή σύζευξης Λεπιδοπτέρων. Φερομόνες που
παρεμποδίζουν την σύζευξη αρσενικών και θηλυκών εντόμων λεπιδοπτέρων με
αποτέλεσμα την διακοπή του βιολογικού τους κύκλου και την μείωση των
πληθυσμών.

•

Παγίδες για την χρήση των φερομονών παρεμπόδισης σύζευξης.
Χρησιμοποιούνται μαζί με φερομόνες
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