
Κίνδυνος.

Οκταβορικό δινάτριο, τετραένυδρο (CAS:12280 03-4). Μπορεί να 
βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Μακριά από 
παιδιά.
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 
γιατρό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου/
περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/
διεθνείς κανονισμούς.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 7793777.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
Βορικό νάτριο
Σύνθεση (%w/w): Ολικό Βόριο (B), Υδατοδιαλυτό 21,0

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: ANTHESIS Ι.Κ.Ε.
ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 8, 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ 
Τηλ: (+30) 2108012367
Fax: (+30) 210 62 331 96
E: Info@anthesis.gr
www.anthesis.gr

Παραγωγός/προμηθευτής: SCL Italia SpA
Headquarter: Via F. Filzi 25/A, 20124 Milano, ITALY
Tel. +39-02-677168.1
Fax +39-02-677168.20
E: scarpelli@larderellogroup.com
www.larderellogroup.com Μέλος του ομίλου Andermatt

«Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης.
Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.»
Μορφή: Μικροκοκκώδες

Χαρακτηριστικά
Το FOLIAREL® QS είναι ένα μικρο-κοκκώδες λίπασμα Βορίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο διαφυλλικά όσο και 
από εδάφους. Χρησιμοποιείται για την πρόληψη και διόρθωση τροφοπενιών Βορίου. Λόγω της υψηλής διαλυτότητας, 
αναμιγνύεται πολύ εύκολα με άλλα λιπάσματα και ΦΠ στο διάλυμα. Το Βόριο είναι βασικό ιχνοστοιχείο που: χρησιμοποιείται 
για τη σύνθεση και μεταφορά των υδατανθράκων, βελτιώνει τη γονιμότητα, αυξάνει την κυτταροδιαίρεση και
συμβάλλει στη δημιουργία του  κυτταρικού τοιχώματος. Επίσης συμβάλλει στη σύνθεση των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. 
Οι ελλείψεις Βορίου είναι συχνές σε αμμώδη και αργιλώδη εδάφη με pH κάτω από 5.5 ή πάνω από 7.5. Τροφοπενίες 
παρατηρούνται επίσης σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε Οργανική Ουσία καθώς και σε συνθήκες στρες λόγω ξηρασίας
ή υπερβολικής υγρασίας.

Καθ. Βάρος:

1 kg ℮

Αριθμ. Παρτίδας:                     Ημ/νία Παρασκευής:

Συνδυαστικότητα:
Το FoliarelQS είναι συμβατό με τα περισσότερα Φυτοπροστατευτικά και 
υγρά λιπάσματα (εκτός από αυτά που περιέχουν αμμωνιακά) όταν το 
pH είναι μεταξύ 5 και 8. Να μη χρησιμοποιείται με υπερβολικά όξινα 
ή αλκαλικά διαλύματα. Σε κάθε περίπτωση, το διάλυμα με Foliarel QS 
πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την Παρασκευή του - αποφυγή 
υδρόλυσης. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουμε τη δυνατότητα ανάμειξης, 
να γίνεται πάντα δοκιμή σε μικρή έκταση πριν τη χρήση. Να μην 
εφαρμόζεται με υψηλές θερμοκρασίες, σε πλήρη ηλιοφάνεια και στην 
ανθοφορία.

Οδηγίες προετοιμασίας ψεκαστικού διαλύματος:
Γεμίστε τη δεξαμενή στο μισό με νερό και μετά προσθέστε τα ΦΠ ή τα 
λιπάσματα με συνεχή ανάδευση. Προσθέστε επιπλέον ¼ νερό και με αργό 
ρυθμό προσθέστε το Foliarel QS συνεχίζοντας την ανάδευση. Γεμίστε τη 
δεξαμενή εντελώς με νερό και συνεχίστε 5 λεπτά ακόμα την ανάδευση 
πριν την εφαρμογή.
Η ευθύνη του παρασκευαστή περιορίζεται στην προμήθεια του προϊόντος 
στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, τη χρήση του σύμφωνα με τη 
δόση και τις συνιστώμενεςοδηγίες. Οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται 
με την αποθήκευση, το χειρισμό, τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη.

  Ζαχαρότευτλα 500 Προφυτρωτικάή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα 
και τα υγρά λιπάσματα 200-500 2 Στο στάδιο των 8 και 16 φύλλων

Ηλίανθος 500 Προφυτρωτικάή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα 
και τα υγρά λιπάσματα 200-300 1 Στο στάδιο των 4-8 φύλλων 1-2 

εφαρμογές

Βαμβάκι 500 Κάθε χρόνο με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων και 
υγρών λιπασμάτων 200-300 0,7 3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες 

από το στάδιο των 8 φύλλων

Ελιά 500-800 Κάθε χρόνο με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων επί της 
γραμμής καλλιέργειας 200-300 0,2 Πριν από την άνθιση και κατά την 

καρπόδεση

Πατάτα 500 Προφυτρωτικάή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα 
και τα υγρά λιπάσματα 200-300 0,7 2 εφαρμογές πριν την άνθιση

Φασόλια και άλλα
ψυχανθή για καρπό 200-400 Προφυτρωτικάή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα 

και τα υγρά λιπάσματα 100-150 0,3 Από φυτά 10-15 εκ. ύψος
1-2 εφαρμογές έως την άνθιση

Μηδική και άλλα ψυχανθή 
για ζωοτροφή 500-800 Προφυτρωτικάή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα 

και τα υγρά λιπάσματα 100-200 1 Μετά από κάθε κοπή

Αμπέλι & Δενδροκομικές 
καλλιέργειες 500-700 Κάθε χρόνο με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων επί της 

γραμμής καλλιέργειας 100-200 0,1 Πριν την ανθοφορία και στην 
καρπόδεση

Τομάτα, Μελιτζάνα, 
Πιπεριά

400
600

Προφυτρωτικάή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα 
και τα υγρά λιπάσματα 50-150 0,25 Πριν την ανθοφορία και στην 

καρπόδεση

Ανθοκομικά 100
200 Στα πρώτα στάδια 50 0,1 2 εφαρμογές κάθε 10-15 ημέρες. 

Στα πρώτα στάδια

Υδρολίπανση 200
500

Δόση
γρ./στρ.

Μέγιστη 
Συγκ % Χρόνος εφαρμογήςΔόση

γρ./στρ. Χρόνος εφαρμογής
Καλλιέργειες

Εφαρμογή στο έδαφος Εφαρμογή διαφυλλικά


