
MAXIMUS extra ZnBMg ® 
 

Λίπασμα Ε.Κ. 

Κρυσταλλικό Λίπασμα Βορίου (Β) – Ψευδαργύρου (Ζn) με Μαγνήσιο (Mg) και 
ιχνοστοιχείαλίπασμα πλήρως υδατοδιαλυτό  

Ενεργοποιημένο με τo σύμπλοκο MPC2 – Micro Protection complex 

 

Το MAXIMUS extra ZnBMg είναι πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε 

Βόριο, Ψευδάργυρο και Μαγνήσιο. Η ειδική του σύνθεση με τη φόρμουλα MPC2 εξασφαλίζει 

την πλήρη διόρθωση τροφοπενιών βορίου, ψευδαργύρου και μαγνησίου, ενώ ο συνδυασμός 

με το Μαγνήσιο εξασφαλίζει καλή καρπόδεση και αύξηση παραγωγής. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για διαφυλλικούς ψεκασμούς ή εφαρμογή από τη ρίζα. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 

Καλλιέργεια  Στάδιο εφαρμογής Δόση  [ml/100 Lit] 

Πυρηνόκαρπα 1-2 εφαρμογές μετά τη συγκομιδή ανα 15 
ημέρες πριν την πτώση των φύλλων. Να 
γίνει εφαρμογή στη φάση του πλήρη 
ληθάργου 

400 

Άνοιξη: Να γίνει εφαρμογή με τη νέα 
βλάστηση 

Εσπεριδοειδή και Ελιά 2-3 φορές ανα 15 ημέρες με τη νέα 
ανοιξιάτικη βλάστηση 

400 

Καλαμπόκι 2 ψεκασμοί από το στάδιο των 7-8 
φύλλων, κάθε 10-14 μέρες 

100-200 

Μηλοειδή 1-2 εφαρμογές μετά τη συγκομιδή ανα 15 
ημέρες πριν την πτώση των φύλλων.  

400 
Άνοιξη: Να γίνει εφαρμογή με τη νέα 
βλάστηση στην πράσινη κορυφή. 

Πατάτα  Εφαρμογή 4-6 εβδομάδες μετά το φύτεμα 100-200 

Κηπευτικά 2-3 εφαρμογές όταν τα φυτά αποκτήσουν 
τα πρώτα φύλλα 

100-200 

Όσπρια 2 ψεκασμοί πριν την άνθηση, κάθε 7-10 
μέρες 

100-200 

Βαμβάκι 1 εφαρμογή στο 30% της ανθοφορίας 100-200 

Φράουλα Αρχή δεσίματος ανθών 
400 

Αρχή άνθησης 

Αμπέλι 2-3 εφαρμογές: 1η κατά την έναρξη της 
νέας βλάστησης και 2η περίπου 15 
ημέρες μετά. Η 3η πριν την έναρξη της 
άνθησης 

300-500 

Λοιπές Καλλιέργειες 0,4 λίτρα λιπάσματος ανά 100 λίτρα υγρού 

Ποσότητα θρεπτικού διαλύματος l/ha: αροτραίες 200-300 l/ha – οπωρώνες 400-1000 l/ha. 

Εφαρμογή στο έδαφος – σε συγκέντρωση 0,5-1,0% (500-1000γρ/στρ) - η δόση πρέπει να 
είναι ισορροπημένη με τις τρέχουσες ανάγκες των φυτών. 

 



ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: 

Πριν τον ψεκασμό ετοιμάστε την τελική δεξαμενή, πληρώνοντάς τη μέχρι τα 2/3. Στη συνέχεια  

προσθέστε με τη σειρά τα ακόλουθα: ουρία, το λίπασμα MAXIMUS extra ZnBMg ραιωμένο 

με νερό σε αναλογία 1:5, ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες (εφόσον 

προβλέπεται και είναι αναμείξιμο). Αναδεύστε και εφαρμόστε. 

 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ [% w/w]: 

Βόριο υδατοδιαλυτό (B) 11,00 

Ψευδάργυρος υδατοδαιλυτός (Zn) 5,00 

Θείο υδατοδιαλυτό    (SO3) 4,75 

Χαλκός  
(Cu) 

0,06 

     Χήλικό σύμπλοκο με EDTA 0,06 

Σίδηρος  
(Fe) 

0,11 

     Χήλικό σύμπλοκο με DTPA 0,11 

Μαγγάνιο  
(Mn) 

0,01 

     Χήλικό σύμπλοκο με EDTA 0,01 

Μολυβδαίνιο  υδατοδιαλυτό  (Mo) 0,001 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Η διαδικασία ανάμιξης γίνεται σε θερμοκρασία μεγ.25 ° C. Θερμοκρασία υγρού τουλάχιστον 

10 °C. 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 

 Αποδεκτή μικρή ποσότητα ιζήματος 

 Προσέξτε τις συνθήκες αποθήκευσης 

 Διάρκεια 3 ετών από την ημερομηνία παρασκευής 

 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: 

Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος στην αρχική κλειστή 

συσκευασία του. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε του 

την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και 

ζητήστε ιατρική συμβουλή. Στην περίπτωση διαρροής πρέπει άμεσα να μαζευτεί και το 

υπόλοιπο να ξεπλυθεί με νερό. 

 



ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ 

Τύπος: E.2.4.1. Μίγμα των Ιχνοστοιχείων βόριου (Β) και ψευδαργύρου (Ζη). 

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ:  

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τον 1272/2008/ΕΚ 

 

MAXIMUS extra ZnBMg 

Περιέχει: οκταβορικό  τετραένυδρο δινάτριο (CAS 12280-03-4), θειϊκό ψευδάργυρο (CAS 

7446-19-7) 



 

 

Κίνδυνος 

H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H314: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, µε µμακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

 

Προφυλάξεις - πρόληψη: 

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.  

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

Προφυλάξεις - ανταπόκριση: 

P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε 

γιατρό. 

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 

νερό για λίγα λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 

Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε 

γιατρό. 

 

Προφυλάξεις - αποθήκευση: 

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

Προφυλάξεις - απόρριψη: 

P501: Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

 

 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: net content 

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: net weight 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: lot number 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: expiry date 

 

ΔΙΑΝΟΜΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Anthesis Ε.Π.Ε. 

Εμ.Μπενάκη 8,145 61 Κηφισιά 

Τηλ. 210 80 12 367 

Fax. 210 62 33196 

www.anthesis.gr 

http://www.anthesis.gr/


 

 

Παρασκευαστής: 

EKOPLON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
28-225 Szydłów, Grabki Duże 82 
τηλ./fax (41) 354 51 69, 312 10 89 
www.ekoplon.pl 

 

 

 

 


