
 
 

 
ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 L  

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1.215 kg  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: XXXXXXX
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: FechadeCaducidad
 

 
ΔΙΑΝΟΜΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Anthesis I.K.E. 
Λ. Κηφισίας 303,145 61 Κηφισιά 
Τηλ. 210 80 12 367 
Fax. 210 62 33196 
www.anthesis.gr 
 

Παρασεκυάζεται και διακινείται από την Grupo Agrotenolocgía S.L. 
Polígono Industrial Puente Alto, Parcela 57 
03300, Orihuela, Alicante, Spain 
Tlf. 0034 966 738 232; Fax. 0034 965 302 115 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Η εταιρία εγγυάται τη σύνθεση και το περιεχόμενο του προϊόντος. 
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που οφείλεται σε 
λάθος χρήση του προϊόντος μη σύμφωνη με τις αναγραφόμενες 
οδηγίες στην ετικέτα. 
 
SΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Το προϊόν μπορεί να αναμιχθεί με τα περισσότερα λιπάσματα και 
φυτοπροστατευτικά εκτός από αυτά που περιέχουν φωσφορικά ή 
αυτά που έχουν αλκαλική αντίδραση. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει προηγούμενη εμπειρία ανάμιξης να γίνεται πρώτα δοκιμή 
σε μικρή έκταση. 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΟΧΗ 
Αποθηκεύστε σε δροσερό ξηρό μέρος σε θερμοκρασία 15 - 25 ºC 
 
Δηλώσεις προφυλάξεων (PPhrases):P101 Εάν ζητήσετε 
ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος. 
P102 Mακριά από παιδιά. P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

 

 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Το Calcio-Sprint είναι διορθωτής τροφοπενιών Ασβεστίου, 
εύκολα απορροφήσιμο από τα φυτά, για χρήση από εδάφους ή 
διαφυλλικά. Η ειδική του σύνθεση επιτρέπει τη τη γρήγορη 
απορρόφηση και μετακίνηση εντός του φυτού με αποτέλεσμα να 
διορθώνει άμεσα και πλήρως την έλλειψη Ασβεστίου ακόμα και 
σε συνθήκες υδατικού στρες. 
 
ΔΡΑΣΗ 
Μπορεί να βοηθήσει και στην αποτελεσματική απορρόφηση 
άλλων στοιχείων επιδρώντας έμμεσα – λόγω βελτίωσης της 
δομής αλατούχων εδαφών. Βελτιώνει την εμφάνιση και την 
ποιοότητα των παραγόμενων καρπών καθώς και τη 
διατηρησιμότητά τους.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Συστήνεται η χρήση του σε όλες τις καλλιέργειες, όπως: 
εσπεριδοειδή, γιγαρτόκαρπα, πυρηνόκαρπα, ελιά, αμπέλι, 
κηπευτικά, βιομηχανικά φυτά και φυτά μεγάλης καλλιέργειας.  
 
ΔΟΣΗ 
Γενική Δόση για εφαρμογή με Ριζοπότισμα: 1 Lit/στρ. 
 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣΥΝΘΕΣΗ (W/W) 
Οξείδο Ca (CaO) υδατοδιαλυτό  ....................................  7%  
Οξείδο Ca (CaO) σύμπλοκο με LS  .............................  0,5%  
Οξείδο Mg (MgO) σύμπλοκο με LS  ............................. 0,3% 
 
Παράγοντας Συμπλοκοποίησης Λιγνοσουλφονικό Οξύ (LS). pH: 
3,25 - 4,25  
Εύρος pH για σταθερότητα του συμπλόκου: 3-10 
 

 

Calcio∙Sprint 
Υγρό Λίπασμα Ε.Κ. Ασβεστίου - Μαγνησίου 

 

http://www.anthesis.gr/

