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ΥΓΡΟ ΠΡΟΪΟΝ: ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Υπεύθυνος παραγωγής:

<<Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία
σύµφωνα µε τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 (EE L 189) και 889/2008
(EE L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν>>

Αριθµός Παρτίδας / Ηµεροµηνία Παραγωγής:
βλ. επί της συσκευασίας

Χρήση
Το Amino Max, παρέχει πολύτιµα για την ανάπτυξη των φυτών 
αµινοξέα. Το προϊόν συνεισφέρει καταλυτικά σε καίρια 
αναπτυξιακά στάδια των φυτών (Σχηµατισµός και διόγκωση 
οθαλµών, Καρπόδεση, κ.α).

Σύνθεση
Ελεύθερα αµινοξέα φυτικής προέλευσης: 24% w/w 
Ολική οργανική ουσία: 40% w/w

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
Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισµένους περιέκτες, σε δροσερό και 
ξηρό µέρος. Πριν την απόρριψη της κενής συσκευασίας να 
προηγείται τριπλό ξέπλυµα.

Η διάθεση της συσκευασίας πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την 
Εθνική Νοµοθεσία.
 
Συνδυαστικότητα
Το προϊόν συνδυάζεται µε άλλα φυτοφάρµακα και λιπάσµατα, 
ωστόσο θα πρέπει να προηγείται δοκιµή µικρής κλίµακας. Μην 
αναµιγνύετε το προϊόν µε άλλα ασβεστούχα και χαλκούχα 
σκευάσµατα.

Προειδοποιήσεις
Το προϊόν συµµορφώνεται µε την χηµική περιγραφή και 
εφαρµόζεται όπως αναφέρεται στην ετικέτα, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και κάτω από κανονικές συνθήκες. Καµία εγγύηση για 
την εµπορευσιµότητα του δεν εφαρµόζεται έξω από τις 
αναγραφόµενες οδηγίες της ετικέτας. Ο αγοραστής αναλαµβάνει 
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)∆οσολογία
Προετοιµασία του ψεκαστικού διαλύµατος:
1- Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά τα 2/3 του 
συνολικού όγκου του νερού που απαιτείται για την εφαρµογή 
2- Ξεκινήστε την ανάδευση και προσθέστε την απαιτούµενη 
ποσότητα Amino Max 24%
3- Συµπληρώστε το υπόλοιπο νερό
4- ∆ιατηρείστε την ανάδευση έως το τέλος της εφαρµογής

∆οσολογία
•  Κηπευτικά: 200-300ml/στρ.
•  ∆ενδροκοµικά - Εσπεριδοειδή πριν και µετά την άνθηση:
    300ml/στρ.
•  Αµπέλι και Ελιά: πριν την άνθιση και µετά την καρπόδεση:
    400ml/στρ.
•  Σιτηρά - Μηδική και άλλες εκτατικές καλλιέργειες:
    200-300ml/στρ.

Επαναλαµβάνουµε την εφαρµογή κάθε 15 ηµέρες. Εµ. Μπενάκη 8, 14561 Κηφισιά  Τ 210 8012367 Φ 210 6233196
Ε info@anthesis.gr  www.anthesis.gr
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