
 
 

 
 

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 L  

ΚΑΘΑΡΟΒΑΡΟΣ: 1.025 kg  

ΑΡΙΘΜΟΣΠΑΡΤΙΔΑΣ: XXXXXXX
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΛΗΞΗΣ: FechadeCaducidad 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η εταιρία εγγυάται τη σύνθεση και το περιεχόμενο του προϊόντος. 
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που οφείλεται σε λάθος 
χρήση του προϊόντος μη σύμφωνη με τις αναγραφόμενες οδηγίες 
στην ετικέτα. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  
Δηλώσεις Κινδύνου  (H phrases): H315 Προκαλεί ερεθισμό του 
δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική  δερματική 
αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H411 
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. Δηλώσεις προφυλάξεων (P phrases) P101 Σε 
περίπτωση που απαιτηθεί ιατρική συνδρομή, να παρέχεται η 
συσκευασία του προϊόντος ή ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. 
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα 
ρούχα. P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P273 Να αποφύγετε η 
ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για 
τα μάτια/το πρόσωπο. P501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με 
τους τοπικούς/περιφερειακούς/ εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. 
P302 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 
Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε 
την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. P332 + P313 Εάν 
παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P305 + P351 + P338 ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337 + P313 
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P309 + P310 ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε αμέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Το POLITEC ULTRA είναι ένα προϊόν φυσικής 
προέλευσης που περιέχει ψευδάργυρο (Zn). 
 
ΔΡΑΣΗ 
ΤΟ POLITEC ULTRA αυξάνει την απόδοση και την 
παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις καλλιέργειες, τόσο 
σε θερμοκηπιακές όσο και σε υπαίθριες.  
 
ΔΟΣΗ 
Διαφυλλική εφαρμογή: 100 cc/στρ, με διάλυμα 600 
L νερού (για τις δενδρώδεις καλλιέργειες) ή με 
διάλυμα 400 L νερού (σε καλλιέργειες κηπευτικών). 
Συνίσταται 2 εφαρμογές: 

. 1η  εφαρμογή: στην έναρξη της ανθοφορίας, 
και συγκεκριμένα στο 10-20% της ανθοφορίας. 
. 2η  εφαρμογή: 10-15 μέρες μετά την πρώτη 
εφαρμογή, στο 90% της ανθοφορίας. 

Συνίσταται ο ψεκασμός να γίνει νωρίς το πρωί.  
 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (W/W) 
Ψευδάργυρος (Zn) ................................... 3% 
 
Να χρησιμοποιείται αναλόγως των αναγκών των φυτών. 
Να ακολουθούνται οι συνιστώμενες δόσεις. 

 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
889/2008, Annex II (European Union), ES-AN-01-ECO 

 

 

 

 

Politec Ultra 
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ  

ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ Zn 
 

 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

http://www.anthesis.gr/

