
FERROTONIC PLUS
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το Ferrotonic PLUS αποτελεί ένα οργανικό λίπασµα Αζώτου και Σιδήρου, πλούσιο σε Χουµικά και 
Φουλβικά οξέα µε τεχνολογία GS και GD (κόκκοι 100% διαλυτοί και διασπειρόµενοι στο νερό) 
ταχείας αφοµοίωσης, µε την οποίο επιτυγχάνεται γρήγορη και αποτελεσµατική διόρθωση της 
τροφοπενίας σιδήρου.

Επιπρόσθετα, Ferrotonic PLUS έχει διαµορφωθεί µε τον βέλτιστο συνδυασµό ισοµερών 
ortho-ortho- EDDHA (για µέγιστη σταθερότητα, βέλτιστη απορρόφηση και άριστη αφοµοίωση σε 
ασβεστούχα και αλκαλικά εδάφη) και ortho-para- EDDHA (για ταχύτερη διόρθωση της 
τροφοπενίας σιδήρου). Παράλληλα, η αξιόλογη περιεκτικότητά του σε Άζωτο προωθεί τη βλαστική 
ανάπτυξη των φυτών. Από την άλλη πλευρά, τα χουµικά και φουλβικά οξέα που περιέχει δρουν 
συνεργιστικά και βελτιώνουν την δοµή, τη γονιµότητα και τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του 
εδάφους ενισχύοντας το αργιλο- χουµικό σύµπλοκο.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Αποθηκεύεται σε µέρος το οποίο είναι µη προσβάσιµο από παιδιά και ζώα. Αποθηκεύεται σε χώρο 
ξηρό και προστατευµένο.
Να αποφεύγεται η άµεση έκθεση του προϊόντος σε ηλιακό φως καθώς και σε συνθήκες ψύχους.
Συνδυαστικότητα:
Πριν τη χρήση συστήνεται δοκιµή συνδυαστικότητας σε µικρή κλίµακα.
Προφυλάξεις:
Μακριά από παιδιά. Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: +30 210 7793777

Προετοιµασία ∆ιαλύµατος:
Η προετοιµασία µητρικού διαλύµατος γίνεται µε προσθήκη 3 - 5 kg προϊόντος σε 100 L νερό. Ακολουθεί 
ανάδευση για 3-5 λεπτά και χορήγηση της συνιστώµενης δόσης σύµφωνα µε τον πίνακα παραπάνω.

Υπεύθυνος παραγωγής:
Deretil Agronutritional, S.L.U,
CIF:B- 64693302 Villaricos S/N,
Cuevas del Almanzora
(Almería)

Αριθµός Παρτίδας - Ηµεροµηνία Παρασκευής: Βλέπε επί συσκευασίας
Ηµεροµηνία Λήξης: 5 χρόνια από την ηµεροµηνία Παρασκευής

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύµφωνα µε τους Καν. (ΕΚ) 834/2007
(EE L189) και 889/2008 (EE L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Οργανική ουσία

Οργανικός Άνθρακας (C)

Χουµικά οξέα 

Φουλβικά Οξέα

Ολικό Άζωτο (N)

Ολικός Σίδηρος Υδατοδιαλυτός (Fe)

Χηλικός Σίδηρος ortho – ortho (EDDHA)

Χηλικός Σίδηρος ortho – para   (EDDHA)

Εγγυηµένη σύνθεση

Στο φυτώριο

Νεαρά δενδρύλλια

Νεαρά δένδρα

Παραγωγικά δένδρα

Πλήρως παραγωγικά δένδρα που 
εµφανίζουν ορατή χλώρωση λόγω 
τροφοπενίας σιδήρου

Νεαρά 

Νεαρά σε Παραγωγή 

Πλήρως Παραγωγικά 

Έναρξη της βλαστικής περιόδου

Πλήρης ανάπτυξη

4 - 6

6 - 20

20 - 30

30 - 60

60 – 120

4 - 6

6 - 12

12 - 30

1.5 - 2.5 g/m²

2.5 - 6.0 g/m²

Οπωροφόρα και Αµπέλια
Εφαρµόστε το Ferrotonic PLUS

κατά το τέλος του χειµώνα ή 
στις αρχές της άνοιξης,

κατά την περίοδο έκπτυξης
των οφθαλµών.

Εσπεριδοειδή
Μια εφαρµογή την άνοιξη ή κατά την 

έναρξη του καλοκαιριού.

Εφαρµόστε σε εβδοµαδιαία βάση από 
την έναρξη της Καλλιέργειας.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Υπεύθυνος διάθεσης:
Anthesis ΙΚΕ
Εµ. Μπενάκη 8, ΤΚ 14561 Κηφισιά
Τ: 2108012367 Φ: 2106233196 
info@anthesis.gr www.anthesis.gr

Καθαρό Βάρος:

5Kιλά

NPK (3-0-0) + 5,5% Fe + 50,5%  Οργανική ουσία
Οµάδα: β’

Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας ΥπΑΑ&Τ:
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Οπωροφόρα & Εσπεριδοειδή

Αµπέλι

Κηπευτικά και Καλλωπιστικά φυτά


