
1 λίτρο 

v.1 3.19 GR

Πυρίτιο 10% w/w + Σαλικυλικό οξύ
Μοναδικός καινοτόμος συνδυασμός 
πυριτίου και σαλικυλικού οξέος
που δημιουργήθηκε για την αύξηση της 
ευρωστίας και υγείας των καλλιεργειών.

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ SENTINEL
l  Ευννοείται η ανάπτυξη των κυττάρων
l  Βέλτιστη μετακίνηση πυριτίου μέσα στο φυτό
l  Επούλωση ιστών και ενίσχυση του ανοσοποιητικού 

συστήματος
l  Προστασία από βιοτικό στρες

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Σιτηρά, Πατάτα, Ριζωματώδη, Οπωροφόρα, Φράουλα, 
Κηπευτικά, Αμπέλι, Κραμβοειδή, Φυλλώδη και 
Καλλωπιστικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Οι δόσεις εφαρμογής διαφοροποιούνται ελαφρώς ανάλογα 
με την καλλιέργεια. Χρησιμοποιείται μεγαλύτερη δόση 
για εφαρμογή στην ρίζα ή για εφαρμογή με το σύστημα 
άρδευσης. Αποφύγετε τον ψεκασμό τις ώρες με ηλιοφάνεια 
εάν η θερμοκρασία του αέρα είναι πάνω από 30ο C ή σε 
πλήρη ηλιοφάνεια. Εφαρμόστε σε 40-80 λίτρα νερού για 
βέλτιστη κάλυψη και σε 20 λίτρα το ελάχιστο.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Το Sentinel είναι ιδανικό τόσο για εφαρμογή με 
ριζοπότισμα όσο και διαφυλλικά και είναι κατάλληλο 
για χρήση μέσω συστημάτων υδρολίπανσης. Το 
Sentinel είναι συμβατό με τα περισσότερα προϊόντα, 
ωστόσο όταν αναμειγνύεται με πολλά διαφορετικά 
προϊόντα ή νέα προϊόντα για πρώτη φορά, συνιστάται 
δοκιμή. Χρησιμοποιείτε το Sentinel πάντα σύμφωνα 
με τις οδηγίες. Μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβές αν δεν 
χρησιμοποιηθεί σωστά.

ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καλλιέργειες Αριθμός Χρόνος Δοσολογία   
 εφαρμογών  εφαρμογών

Legumes

Root Crops

Cereals

Brassicas

Vegetables

Fruiting Vegetables Sugar Beet
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Μεγάλη  

καλλιέργεια
2-4

Ως μέρος ενός 
κανονικού 
προγράμματος με 
διάστημα 10-14 ημερών 
ή με τις πρώτες ενδείξεις 
βιοτικού στρες

Διαφυλλικά 
50-100 ml ανά 

στρέμμα
Ριζοποτιστά
100 ml ανά 

στρέμμα
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Οπωροφόρα 

Αναλόγως 
των 

απαιτήσεων

Ως μέρος ενός 
κανονικού 
προγράμματος με 
διάστημα 10-14 ημερών 
ή με τις πρώτες ενδείξεις 
βιοτικού στρες

Διαφυλλικά 
25-50 ml ανά 

στρέμμα
Ριζοποτιστά
100 ml ανά 

στρέμμα
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Κηπευτικά Αναλόγως 
των 

απαιτήσεων

Ως μέρος ενός κανονικού 
προγράμματος με 
διάστημα 10-14 ημερών 
ή με τις πρώτες ενδείξεις 
βιοτικού στρες

Διαφυλλικά 
50-100 ml ανά 

στρέμμα
Ριζοποτιστά
100 ml ανά 

στρέμμα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προστασία ματιών / προσώπου: Φορέστε προστατευτικά 
γυαλιά. Φορέστε προστατευτικό προσώπου όπου υπάρχει 
πιθανότητα να έρθει σε επαφή με το πρόσωπο.
Προστασία του δέρματος: Να φοράτε αδιάβροχα 
προστατευτικά γάντια, μπότες και προστατευτική ενδυμασία. 
Αφαιρέστε την ενδυμασία, σε περίπτωση που έρθει σε επαφη 
με το προϊόν και πλύνετε πριν την επαναχρησιμοποίηση. 
Προστασία της αναπνοής: Σε περίπτωση που η έκθεση σε 
υδρατμούς / αερολύματα αυτού του υλικού δεν ελέγχεται 
επαρκώς, φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό 
εξοπλισμό. Άλλη προστασία: Σε χώρους εργασίας όπου το 
προϊόν χρησιμοποιείται σε μεγάλες ποσότητες, διαθέτετε στο 
χώρο εργασίας, ειδικό χώρο για πλύσιμο ματιών. Χειρισμός: 
Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό και πριν από το 
φαγητό ή το κάπνισμα. Αποθήκευση: Φυλάσσετε στο αρχικό 
δοχείο και κρατήστε το κλειστό όταν δεν χρησιμοποιείται και 
όταν είναι άδειο.

www.anthesis.gr  |  www.engageagroeurope.com

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

l  Εύφλεκτο υγρό και ατμοί. Κρατήστε το μακριά 
από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, 
φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Σε περίπτωση 
φωτιάς: Χρησιμοποιήστε διοξείδιο του άνθρακα ή 
αφρό για να το σβήσετε.

l  Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα που μπορεί 
να προκαλέσει ερεθισμό. Επιβλαβές. Προκαλεί 
σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Σε περίπτωση επαφής 
με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό 
και αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ζητήστε 
ιατρική συμβουλή.

l  Μετά την επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως 
την ενδυμασία, σε περίπτωση που έρθει σε επαφη 
με το προϊόν και πλύνετε αμέσως με άφθονο 
νερό. ● Επιβλαβές όταν εισπνέεται. Μπορεί 
να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού 
συστήματος. Χρησιμοποιείτε σε καλά αεριζόμενο 
χώρο. Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε  το 
άτομο στον καθαρό αέρα και διατηρήστε την 
αναπνευστική του άνεση.

l  Επιβλαβές για το περιβάλλον. Εάν το προϊόν έχει 
διαφύγει σε ποτάμι, σύστημα αποστράγγισης 
ή έχει μολύνει το έδαφος ή τη βλάστηση, 
ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές. ● Απορρίψτε τα 
περιεχόμενα / δοχεία σύμφωνα με τις σχετικές 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διατάξεις 
περιβαλλοντικού ελέγχου.

Προϊόν από: Διανέμονται από: ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:  
Anthesis Ε.Π.Ε. Εμ.Μπενάκη 8, 145 61 Κηφισιά 

Τηλ. 210 80 12 367  
Fax. 210 62 33196

κατασκευαστής: Engage Agro Europe Ltd, CBTC, Euxton 
Road, Euxton Chorley. PR7 6TE. Ηνωμένο Βασίλειο  



6 x 1 λίτρο 

Πυρίτιο 10% w/w + 
Σαλικυλικό οξύ

Μοναδικός καινοτόμος 
συνδυασμός πυριτίου και 
σαλικυλικού οξέος που 
δημιουργήθηκε για την αύξηση 
της ευρωστίας και υγείας των 
καλλιεργειών
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