
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)

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

ΣΥΝΘΕΣΗ:
Βακτηριακό στέλεχος: 
Azotobacter salinestris
(strain CECT 9690) 1 x 107 CFU/g
pH (1 %): 7,0 -8,5
Ηλεκτρική αγωγιμότητα: 
0,08 mS/cm (25oC εκχύλισμα 1/5 (ο/ο))
Οργανική ουσία: 90 %(β/β)
Στην σύνθεση του προϊόντος δεν περιέχονται
Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί.

Μακριά από παιδιά.
Πριν την εφαρμογή του προϊόντος διαβάζετε 
προσεκτικά την ετικέτα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: CERES BIOTICS TECH, S.L.
Mar Tirreno, 8. Naves C27 – C29, 
28830 – San Fernando de Henares (Μαδρίτη) Ισπανία
Τηλ.: +34 919 20 35 49   www.ceresbiotics.com
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13    www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Μακριά από παιδιά. •Περιέχει μικροοργανισμούς. Μπορεί 
να προκαλέσει αντιδράσεις ευαισθητοποίησης.  •Μην 
αναπνέετε τη σκόνη. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Συνιστάται η χρήση 
αναπνευστικού εξοπλισμού προστασίας (αναπνευστική 
συσκευή μιας χρήσης ή μάσκα φιλτραρίσματος, 
τουλάχιστον EN 149 FFP3 ή ισοδύναμο) κατά το χειρισμό 
και την εφαρμογή του προϊόντος. •Χρησιμοποιήστε 
προστατευτικά γάντια PVC ή λατέξ. •Χρησιμοποιήστε 
προστατευτικά γυαλιά προσαρμοσμένα στο πρόσωπο ή 
μάσκα προσώπου σε περίπτωση ύπαρξης σκόνης. 
•Φορέστε ολόσωμη φόρμα εργασίας ή μακρυμάνικο 
πουκάμισο και μακρύ παντελόνι με υποδήματα εργασίας. 
•Μην απορρίπτετε το δοχείο στο περιβάλλον. •Μην 
υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις. •Εφαρμόστε με τις 
κατάλληλες προφυλάξεις υγείας και σεβαστείτε τις 
πρακτικές ασφαλείας. •Να χρησιμοποιείτε κατάλληλο 
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και να πλένετε τα χέρια 
μετά τη χρήση του προϊόντος. •Το προϊόν είναι σταθερό 
σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες αποθήκευσης και 
απόρριψης. Διατηρείτε τη συσκευασία του προϊόντος 
ερμητικά κλειστή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας σταματήστε 
αμέσως την εργασία, χορηγήστε πρώτες βοήθειες και 
συμβουλευτείτε έναν γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Περιγραφή:
Το VIXERAN είναι ένα σκεύασμα βοηθητικό της ανάπτυξης των 
φυτών με βάση τον ενδοφυτικό μικροοργανισμό Azotobacter 
salinestris στέλεχος CECT 9690, ιδιαίτερα αποτελεσματικό για 
δέσμευση αζώτου (Ν) σε επίπεδο φυλλώματος και ρίζας. Το 
προϊόν χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να σταθεροποιεί 
το ατμοσφαιρικό άζωτο ακόμη και παρουσία οξυγόνου. Το 
VIXERAN μπορεί να εξασφαλίσει την ανάπτυξη, την απόδοση και 
την ποιότητα της καλλιέργειας και κάτω από συνθήκες στρες.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το VIXERAN εφαρμόζεται σε 
φυτά μεγάλης καλλιέργειας, σε κηπευτικά καθώς και σε 
δενδρώδεις καλλιέργειες και στο αμπέλι. 
•Φυτά Μεγάλης καλλιέργειας: Εφαρμόστε με ψεκασμό 
φυλλώματος. Δοσολογία: 5 g/στρέμμα σε μία εφαρμογή. 
Εφαρμογή: Από το στάδιο πριν την σπορά έως το τέλος του 
αναπαραγωγικού κύκλου.
•Κηπευτικές καλλιέργειες: Εφαρμόστε με υδρολίπανση ή 
οποιαδήποτε μέθοδο που εξασφαλίζει την εστιασμένη 
εφαρμογή του προϊόντος στην περιοχή του ριζικού συστήματος. 
Επίσης, μπορεί να γίνει εφαρμογή του προϊόντος και 
διαφυλλικά. Δοσολογία: 5-7,5 g/στρέμμα σε μία εφαρμογή ή 
έως 4 το πολύ εφαρμογές με μέγιστο 20g/στρέμμα, σε κάθε 
κύκλο καλλιέργειας ανάλογα με τη διάρκεια του κύκλου 
καλλιέργειας. Εφαρμογή: Από το στάδιο πριν την  φύτευση έως 
την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών ή έως ένα μήνα πριν από 
τη συγκομιδή για καλλιέργειες κλιμακωτής συγκομιδής.
•Δενδροκομικές καλλιέργειες και Αμπέλι: Εφαρμόστε με 
υδρολίπανση ή οποιαδήποτε μέθοδο που εξασφαλίζει την 
εστιασμένη εφαρμογή του προϊόντος στην περιοχή του ριζικού 
συστήματος. Επίσης, μπορεί να γίνει εφαρμογή του προϊόντος 
και διαφυλλικά. Δοσολογία: 5 g/στρέμμα (2-3 εφαρμογές). 
Εφαρμογή: Από την αρχή της βλαστικής περιόδου μέχρι την 
έναρξη της ωρίμανσης των καρπών ή έως ένα μήνα πριν από τη 
συγκομιδή για καλλιέργειες κλιμακωτής συγκομιδής.

Το VIXERAN είναι συμβατό με τα περισσότερα λιπάσματα και 
αγροχημικά που χρησιμοποιούνται συνήθως. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη του 
παρασκευαστή ή του διανομέα.

Η προσθήκη πρεβιοτικών όπως προϊόντα με βάση αμινοξέα ή 
φύκια μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης του 
μικροοργανισμού και στην βέλτιστη απόδοση του VIXERAN.

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

Προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού: Πριν από την προσθήκη 
στη δεξαμενή ψεκασμού, στον εξοπλισμό λίπανσης ή στο 
σύστημα εφαρμογής, συνιστάται η προδιάλυση σε 500 ml νερού 
ανά 50 g Vixeran διασφαλίζοντας την ανάδευση του νερού κατά 
τη προσθήκη του Vixeran. Όταν η θερμοκρασία του νερού είναι 
χαμηλή (5-10ºC), η ανάδευση του νερού κατά τη προσθήκη του 
Vixeran είναι ιδιαίτερα απαραίτητη και καλύτερα να 
χρησιμοποιείται χλιαρό νερό κατά την προ-αραίωσή του, 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία σβώλων στο προϊόν.

Συνθήκες αποθήκευσης: Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική 
του συσκευασία ως έχει σε καλά αεριζόμενο χώρο, με 
θερμοκρασία μεταξύ 5ºC και 35ºC. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό 
φως και άλλες πηγές θερμότητας.

Ο παρασκευαστής εγγυάται για τη σύνθεση και το 
περιεχόμενο του προϊόντος. Ο παρασκευαστής και ο 
διανομέας δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ζημιές που ενδέχεται 
να προκληθούν από μη συμμορφούμενη, με όσα ορίζει η 
ετικέτα, χρήση.

Αρ. Παρτίδας, Ημερομηνία παραγωγής και Ημερομηνία λήξης:

Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής του 
προϊόντος κοντά σε επιφανειακά νερά. 

Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω των συστημάτων 
εκκένωσης νερού των αγροκτημάτων ή των δρόμων. 

Το δοχείο δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
Μη μολύνετε τα ύδατα με το προϊόν

ή τη συσκευασία του.


