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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

Χρήση
Λίπασµα το οποίο εφοδιάζει τα απαραίτητα αµινοξέα που 
χρειάζεται το φυτό για την ανάπτυξή του. Είναι κατάλληλο για 
ειδικές στιγµές όταν το φυτό πρέπει να αντιπαρέλθει οριακές 
συνθήκες όπως: σχηµατισµό ταξιανθιών, καρπόδεση κ.α. Επίσης 
προάγει την παροχή Zn & B.  
Χαρακτηρίζεται από µία γρήγορη απορρόφηση, προάγοντας έτσι 
την ανθοφορία.  Βελτιώνει την ποιότητα των καρπών µέσω της 
παροχής  Zn & B µε εξισορροπηµένο τρόπο. 
Το βόριο είναι βασικό στοιχείο για την κυτταροδιαίρεση, την 
ανάπτυξη των φυτών, το ριζικό σύστηµα και τον σχηµατισµό του 
καρπού. Προάγει τη βλαστικότητα της γύρης, την αύξηση του 
γυρεοσωλήνα και µειώνει τις φυσιολογικές επιπτώσεις. Είναι 
θεµελιώδες να υπάρχουν τα σωστά επίπεδα για την ανθοφορία. 
Ο ψευδάργυρος είναι σηµαντικός για τον σχηµατισµό αυξινών 
(ορµόνη ανάπτυξης). Είναι εξίσου σηµαντικός για την ανάπτυξη 
των µεσογονατίων και βελτιώνει τη βιωσιµότητα της γύρης και 
την ανθοφορία.
Και τα 2 ιχνοστοιχεία είναι σηµαντικά, όχι µόνο πριν την 
ανθοφορία αλλά και για να διασφαλίσουµε τη βέλτιστη 
γονιµοποίηση και ιδανική βλαστική ανάπτυξη.

Περιεχόµενο:  1lt             5lt

Υπεύθυνος
για την τελική
διάθεση στην αγορά:

∆ηλώσεις προφύλαξης
P102 ∆ιατηρήστε το µακριά από παιδιά.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε το προϊόν.
Αποθήκευση & ∆ιάθεση
Αποθηκεύστε το σε δροσερό και στεγνό µέρος και κρατήστε το 
ερµητικά κλειστό στο αρχικό δοχείο. Μην ξαναχρησιµοποιήσετε το 
άδειο δοχείο. Τριπλό ξέπλυµα προτού την ανακύκλωση ή 
χρησιµοποιώντας άλλα µέσα σύµφωνα µε τους τοπικούς και 
εθνικούς κανονισµούς. 
Συνδιαστικότητα
Το προϊόν συνδυάζεται µε φυτοφάρµακα και άλλα λιπάσµατα, αλλά 
είναι προτιµότερο να γίνεται προηγουµένως µία δοκιµή 
συνδυαστικότητας. Μην το αναµείξεται µε σκευάσµατα θείου. 

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

www.evenagro.com
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Σύνθεση
Ελεύθερα αµινοξέα φυτικής  προέλευσης: 10% w/w
EDTA χηλικός ψευδάργυρος (EDTA Zn): 2% w/w
Βόριο (B): 1% w/w
Πυκνότητα: 1.13 kg/l
pH: 7

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

ΦΕΚ 35/Β/16-01-2004)

∆οσολογία
Αυτό το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες. 
Είναι προτιµότερο να εφαρµοσθεί διαφυλλικά,
αλλά επίσης µπορεί να εφαρµοσθεί και µέσω του συστήµατος 
άρδευσης. 
●  ∆ιαφυλλική εφαρµογή: 2 – 3.5 l/ha. Έως 5 εφαρµογές 
(200-350cc/100l water)
●  Εφαρµογή εδάφους: 15-20 l/ha µε την άρδευση πριν τη φύτευση 
ή µεταφύτευση, και 15 ηµέρες µετά τη φύτευση (2-3 αρδεύσεις).


