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1 lt Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

Βιοδιεγέρτης

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών
(Κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά για χρήση στην γεωργία 
σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/2004 – ΦΕΚ 35/16-01-2004)

Πυκνό Διάλυμα (SL)
Σύνθεση & Φυσικές Ιδιότητες:
Το ISABION® περιέχει μίγμα ελεύθερων αμινοξέων και πεπτιδίων τα οποία 
προέρχονται από υδρόλυση πρωτεΐνης ζωικής προέλευσης (κολλαγόνο).
•Ελεύθερα αμινοξέα: 11 % β/β (μέση τιμή)
•Συνολικά αμινοξέα - πεπτίδια: 62.5 % (μέση τιμή)
•PH: 5.5-7.0
•Μέσο μοριακό βάρος υδρολυμένης πρωτεΐνης: < 2000 Dalton
•Τυπική πυκνότητα στους 20οC: 1.27 g/cm3

Στην σύνθεσή του προϊόντος δεν περιέχονται Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί.

Περιγραφή/Γενικά χαρακτηριστικά:
Το ISABION® είναι ένας φυσικός βιοδιεγέρτης της ανάπτυξης των φυτών 
για μεγάλο εύρος καλλιεργειών. Περιέχει ένα συμπυκνωμένο διάλυμα αμινοξέων 
και πεπτιδίων που προέρχονται από φυσική προέλευση, τα οποία απορροφώνται 
εύκολα από το φυτό. Τα αμινοξέα και τα πεπτίδια είναι απαραίτητα συστατικά 
για την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών. Χαρακτηριστικό του ISABION® είναι ότι 
ενισχύει τις φυσικές διεργασίες του φυτού βελτιώνοντας την απόδοση του γενικά.

Παρασκευαστής: SICIT GROUP SPA, 
Via Arzignano 80, 36072 Chiampo (Vicenza), Italy

Διανομέας: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, 
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 15349, Τηλ. 2106666612

* προσοχή στην χρήση της δαμασκηνιάς να εφαρμόζεται το σκεύασμα με   
  μειωμένη δόση κατά 20% για αποφυγή κινδύνων φυτοτοξικότητας.

Τρόπος εφαρμογής Χρόνος εφαρμογήςΔοσολογία προϊόντος 
ανά εφαρμογή*

Ψεκασμός φυλλώματος

Στο έδαφος 

200-500 κ.εκ./εκατόλιτρο 
ή 200-500 κ.εκ/στρ 

(3-4 εφαρμογές)

300-400 κ.εκ./στρ 
(τουλάχιστον 
4 εφαρμογές)

Πριν ή κατά την 
διάρκεια κρίσιμων 
φαινολογικών 
σταδίων και 
δυσμενών 
αβιοτικών 
συνθηκών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να έχετε μαζί σας την συσκευασία του προϊόντος ή την ετικέτα του 
σε περίπτωση που απευθυνθείτε για ιατρική συμβουλή. 
Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με το δέρμα, τα μάτια ή τον ρουχισμό.
Μην εισπνέετε ατμούς ή εκνεφώματα.
Να πλένετε τα χέρια και το πρόσωπο πριν το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα.
Σε περίπτωση αδιαθεσίας σταματήστε αμέσως την εργασία, χορηγήστε 
πρώτες βοήθειες και συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή το Κέντρο 
Δηλητηριάσεων.
Μετά την εργασία, πλυθείτε σε όλο το σώμα σχολαστικά και αλλάξτε 
ρουχισμό.
Πλύνετε τον ρουχισμό εργασίας και τον προστατευτικό εξοπλισμό πριν τα 
ξανά χρησιμοποιήσετε.
Εάν το προϊόν εφαρμόζεται σε μίγμα βυτίου μαζί με Φυτοπροστατευτικά 
Προϊόντα, ο χειριστής θα πρέπει να φοράει τον προστατευτικό εξοπλισμό 
που αναγράφεται στην ετικέτα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος.
Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του.

Το άδειο δοχείο του σκευάσματος ξεπλένεται με τριπλό ξέπλυμα πριν από 
την απόρριψη. Τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό. 

Μην επαναχρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευασία για οποιοδήποτε άλλο 
σκοπό.
Εάν εφαρμόζεται στην περιοχή σας πρόγραμμα διαχείρισης κενών 
συσκευασιών, αντικαταστήστε το καπάκι και επιστρέψτε τα καθαρά δοχεία 
στην ανακύκλωση ή στον χώρο συλλογής κενών συσκευασιών. 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 5 χρόνια από την ημερομηνία 
παραγωγής όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε 
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από απευθείας ηλιακό 
φως σε θερμοκρασία 5-30oC. Να αποθηκεύεται μακριά από φαγητά και 
ζωοτροφές.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Το ISABION είναι κατάλληλο για εφαρμογές φυλλώματος και εφαρμογές από 
εδάφους (ριζοπότισμα).
Μπορεί να εφαρμοστεί με οποιαδήποτε συσκευή εφαρμογής λόγω της 
υψηλής διαλυτότητας του σκευάσματος.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες όπως Εσπεριδοειδή, 
Δημητριακά, Οπωροκηπευτικά, Πυρηνόκαρπα*, Μηλοειδή, Ελιά, Αμπέλι, 
Ακρόδρυα, Βαμβάκι και άλλες βιομηχανικές καλλιέργειες.

Το ISABION μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε στάδιο της 
ανάπτυξης του φυτού αλλά ο βέλτιστος χρόνος εφαρμογής του 
είναι πριν ή κατά την διάρκεια κρίσιμων φαινολογικών σταδίων 
(πχ άνθιση, καρποφορία, ωρίμανση καρπών) καθώς και δυσμενών 
αβιοτικών συνθηκών (π.χ. ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός, 
μεταφυτευτικό σοκ). Βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω 
τακτικών εφαρμογών στην συνιστώμενη δόση. 
Για αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής ανά καλλιέργεια 
συμβουλευτείτε τους γεωπόνους της Syngenta.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Ανακινήστε καλά την συσκευασία πριν από τη χρήση. Προσθέστε την 
μισή ποσότητα νερού που απαιτείται στον ψεκαστήρα/βυτίο ανάμιξης 
στην συνέχεια προσθέστε το προϊόν και τέλος το υπόλοιπο νερό. 
Αναδεύετε το ψεκαστικό διάλυμα πριν και κατά την διάρκεια του 
ψεκασμού.
Πλύνετε τον εξοπλισμό σχολαστικά με νερό μετά από κάθε χρήση.

Συνδυαστικότητα:
Το ISABION μπορεί να συνδυαστεί σε μίγμα βυτίου με όλα τα 
λιπάσματα, χηλικά σκευάσματα και πολλά φυτοπροστατευτικά 
σκευάσματα. 
Μην συνδυάζετε το ISABION με ελαιούχα σκευάσματα. 
Σε περίπτωση συνδυασμού με θειούχα σκευάσματα σε εφαρμογές 
φυλλώματος και ειδικά στο θερμοκήπιο να μην υπερβαίνετε την δόση 
των 200 κ.εκ. σκευ. ανά εκατόλιτρο ψεκαστικού διαλύματος. 
Σε περίπτωση συνδυασμού με χαλκούχα σκευάσματα συνίσταται 
η διενέργεια δοκιμής σε μικρή επιφάνεια πριν την εφαρμογή. Σε 
περίπτωση εφαρμογών με χαλκούχα σκευάσματα, συνίσταται η 
τήρηση 2-4 ημερών από την εφαρμογή του ISABION.
Μην συνδυάζετε το σκεύασμα με περισσότερο από 2 άλλα 
σκευάσματα σε μίγμα βυτίου.
Για αποφυγή ρίσκου φυτοτοξικότητας στην δαμασκηνιά να μην 
υπερβαίνετε την συνιστώμενη δόση.
Συνίσταται η διενέργεια δοκιμής σε μικρή επιφάνεια πριν την 
εφαρμογή σε περίπτωση έλλειψης εμπειρίας με συγκεκριμένες 
ποικιλίες ή συνδυασμού με άλλα προϊόντα. 
Επικοινωνήστε με την Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ για 
περισσότερες τεχνικές συμβουλές.

Η εταιρία διανομής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από την 
χρήση του σκευάσματος που θα προκύψουν λόγω παράβλεψης των 
οδηγιών της παρούσας ετικέτας.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:
Δεν απαιτούνται όρια υπολειμμάτων – μπορείτε να συγκομίσετε 
αμέσως μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


