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FERROTONIC PLUS
ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑ
Το Ferrotonic PLUS είναι ένα Λιπασµα Νέου Τύπου µε χηλικό σίδηρο EDDHA, Χουµικά
και Φουλβικά οξέα µε τεχνολογία GS και GD (κόκκοι 100% διαλυτοί και διασπειρόµενοι
στο νερό) ταχείας αφοµοίωσης, µε το οποίο επιτυγχάνουµε γρήγορη και αποτελεσµατική
διόρθωση της τροφοπενίας σιδήρου.
Το Ferrotonic PLUS έχει διαµορφωθεί µε τον βέλτιστο συνδυασµό ισοµερών ortho-ortho-EDDHA (για άριστη αφοµοίωση σε ασβεστούχα και αλκαλικά εδάφη) και ortho-para-EDDHA (για ταχύτερη διόρθωση της τροφοπενίας σιδήρου). Τα χουµικά και φουλβικά
οξέα που περιέχει βελτιώνουν την δοµή, τη γονιµότητα και τις φυσικοχηµικές ιδιότητες
του εδάφους καθώς και του άργιλο-χουµικού συµπλόκου.

ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ
∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ
g/δεντρο ή φυτό

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Οπωροφόρα & Εσπεριδοειδή
Στο φυτώριο

4-6

Νεαρά δενδρύλλια

6-20

Νεαρά δένδρα

20-30

Παραγωγικά δένδρα

30 - 60

Πλήρως παραγωγικά δένδρα που
υποφέρουν από χλώρωση

Εγγυηµένη σύνθεση (β/β)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οπωροφόρα και Αµπέλια.
Εφαρµόστε το Ferrotonic PLUS
κατά το τέλος του χειµώνα ή έναρξη
άνοιξης, την περίοδο έκπτυξης των
οφθαλµών.

60 – 120

Αµπέλι

Σίδηρος (Fe) Υδατοδιαλυτός

5.0 %

Νεαρά

Σίδηρος [o-o]EDDHA

2.4 %

Νεαρά σε Παραγωγή

6-12

Σίδηρος [o-p]EDDHA

1.0 %

Πλήρως Παραγωγικά

12-30

Χουµικά Οξέα

13.5%

Κηπευτικά και Καλλωπιστικά φυτά

Φουλβικά Οξέα

7.5 %

Έναρξη της βλαστικής περιόδου

1.5 -2.5 g/m²

Πλήρης ανάπτυξη

2.5 -6.0 g/m²

Ολικό Χουµικό Εκχύλισµα

21%

ΠPOΦYΛAΞEIΣ
Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Κρατήστε το δοχείο ερµητικά κλειστό σε
καλά αεριζόµενο, δροσερό και στεγνό µέρος. Εκτελέστε δοκιµή συµβατότητας πριν από
κάθε εφαρµογή.
ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ - ANTI∆OTO: Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλύνετε µε
άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση δηλητηρίασης καλέστε γιατρό. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

Agravia B.V.
Bennebroekerweg 91, 1435 CH Rijsenhout,
The Netherlands
T/F +31 (0)297 728 117
www.agravia.com info@agravia.com

Εσπεριδοειδή/ θάµνοι.
Εφαρµόστε τοπικά την άνοιξη ή
την έναρξη του καλοκαιριού.

4-6

Εφαρµόστε από την έναρξη της
καλλιέργειας και µετά τη δηµιουργία
ριζικού συστήµατος.

Αριθµός Παρτίδας - Ηµεροµηνία Παρασκευής: Βλέπε επί συσκευασίας
Ηµεροµηνία Λήξης: 5 χρόνια από την ηµεροµηνία Παρασκευής
Επιτρέπεται η χρήση του στη Βιολογική Γεωργία σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (EC)
No 834/2007.

∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ANTHESIS ΕΠΕ
Λεωφ. Κηφισίας 303 14561 Κηφισιά
Τ 210 8012367
Φ 210 6233196
www.anthesis.gr Ε info@anthesis.gr

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Καθαρό Βάρος:

5Kιλά

Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερµατική
αντίδραση

