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ΥΓΡΟ ΠΡΟΪΟΝ: ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρασκευαστής
του σκευάσµατος: 

Pol. Ind. Romica, Calle 3, Parcela 132 D   02007 Albacete/Apdo 5332, España
Tel/fax: +34  967 59 29 35   info@evenagro.com 

Αριθµός παρτίδας / ηµεροµηνία Παρασκευής:
βλ. επί της συσκευασίας

Λεωφ. Κηφισίας 303,  14561  Κηφισιά τηλ.: 210 8012367   Fax: 210 6233196

24%
Χρήση
Το λίπασµα παρέχει τα ουσιώδη αµινοξέα που χρειάζεται το φυτό 
για την ανάπτυξή του. Κρίνεται ειδικά κατάλληλο για στάδια
όπου το φυτό πρέπει να ξεπεράσει οριακές καταστάσεις: 
Καρπόδεση-Σχηµατισµός-∆ιόγκωση κλπ.

∆οσολογία
●   Κηπευτικά: 0,2-0,3% και 2-3lt/ha.
●   ∆ενδροκοµικά-Εσπεριδοειδή πριν και µετά την άνθηση,
     3lt/ha.
●   Αµπέλι και Ελιά: πριν την ανθηση και µετά την καρπόδεση
     4lt/ha.
●   Σιτηρά-Μηδική και άλλες εκτατικές καλλιέργειες: 2-3lt/ha.
     Επαναλαµβάνουµε την εφαρµογή κάθε 15 ηµέρες. 

Σύνθεση
17 είδη ελεύθερων αµινοξέων φυτικής προέλευσης 24%
(β/β), 29,8% (β/όγκο)  
ΟΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 40%(β/β) 49,6 (β/ογκο)
ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) 5,6% (β/β), 6,9 (β/ογκο) , ph: 6.5-7.5,
πυκνότητα 1.24 kg/l 

Περιεχόµενο:  1lt             5lt

Υπεύθυνος
για την τελική
διάθεση στην αγορά:

Αντεδείξεις
P102 ∆ιατηρήστε το µακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε το προϊόν.

Αποθήκευση & ∆ιάθεση
Αποθηκεύστε το σε δροσερές και ξηρές συνθήκες σε δοχείο και 
κρατήστε το ερµητικά κλειστό. Μην ξαναχρησιµοποιήσετε άδεια 
δοχεία. Τριπλό ξέπλυµα, προτού την ανακύκλωση ή  
χρησιµοποιώντας άλλα µέσα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες.
 
Συνδιαστικότητα
Το προϊόν συνδυάζεται µε άλλα φυτοφάρµακα & λιπάσµατα, αλλά 
είναι καλύτερα να γίνεται προηγουµένως µια δοκιµή 
συνδυαστικότητας. Μην το αναµιγνύεται µε αλκαλικά σκευάσµατα 
Ca & Cu.

www.anthesis.gr

Προειδοποιήσεις
Το προϊόν συµµορφώνεται µε την χηµική περιγραφή και 
εφαρµόζεται όπως αναφέρεται στην ετικέτα, όταν 
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες και κάτω από κανονικές 
συνθήκες. Καµία εγγύηση ή κάποια άλλη εγγύηση για την 
εµπορευσιµότητα του εκφράζεται ή εφαρµόζεται έξω από τις 
αναγραφόµενες οδηγίες της ετικέτας. Ο αγοραστής έχει όλο το 
ρίσκο εάν το προϊόν χρησιµοποιείται µε κάποιον άλλο τρόπο ή 
κάτω από διαφορετικές συνθήκες από αυτές που περιγράφονται 
ευκρινώς στην ετικέτα.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (210) 77.93.777

ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
(σύµφωνα µε την ΥΑ 217217/8-1-2004

ΦΕΚ 35/Β/16-01-2004)
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