
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η καλύτερη αναλογία διάλυσης είναι 2lt στα 500lt νερού για 1Ha.
Ανάμιξη: Ανακινείστε το προϊόν καλά πριν το ανοίξετε. Γεμίστε το βυτίο ψεκασμού με το μισό νερό από όσο θα χρειαστείτε για τον ψεκασμό. Προσθέστε την ποσότητα του προϊόντος που χρειάζεστε και 
ανακατέψτε σιγά καθώς προσθέτετε το υπόλοιπο μισό νερό. Το διάλυμα του Super Fifty® πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως. Σε περίπτωση ψεκασμού βεβαιωθείτε ότι θα γίνει σωστό λούσιμο του φυτού 
για μέγιστα αποτελέσματα. Συνθήκες Εφαρμογής: Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε δροσερές συνθήκες για καλύτερα αποτελέσματα. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες που υπάρχουν κατά τη 
διάρκεια του μεσημεριού και την έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Χρήση προσκολλητικού δεν είναι απαραίτητη. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ: Το Super Fifty® είναι συμβατό με τα περισσότερα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα 
και λιπάσματα. Μπορείτε να καθορίσετε την συμβατότητα με τη χρήση ενός μικρού τεστ (πχ σε έναν 
κουβά) κάντε την ανάμιξη ίδιας αναλογίας πριν την κάνετε στο βυτίο. Προσθήκη του Super Fifty® σε 
χημικά με υψηλή οξύτητα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί μπορεί να προκληθεί ίζημα. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε στην διάρκεια του ψευκασμού. Αποφεύγετε με το δέρμα και τα 
μάτια. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος μετά την εφαρμογή και πριν φάτε, πιείτε ή 
καπνίσετε. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, βγάλτε τους 
φακούς επαφής, εάν φοράτε και πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε με άφθονο νερό. Και στις δύο περιπτώσεις, εάν μετά το 
πλύσιμο ο ερεθισμός επιμένει συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε 
εμετό. Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό και ζητήστε συμβουλή γιατρού. Τηλ κέντρου δηλητηριάσεων: 210 77 93 
777. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:  Αποθηκεύστε πάνω από τους 5°C και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατείστε το μακριά από παιδιά. Εγγύηση πωλητή: η εγγύηση του πωλητή είναι 
περιορισμένη σε όρους που καθορίζονται στην ετικέτα. Ο αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη του 
κινδύνου σε πρόσωπα και σε ιδιοκτησία που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή το χειρισμό του 
προϊόντος και αποδέχεται το προϊόν με αυτή την προϋπόθεση.

Παράγεται από: BioAtlantis Ltd.,
Clash Industrial Estate, Tralee,
Co. Kerry, Ireland
T: +353 (0) 66 711 8477
www.bioatlantis.com

Προϊόν της Ιρλανδίας

Βελτιώνει την:
Παραγωγή
Εμπορική αξία
Ανάπτυξη του ριζικού
 συστήματος 

  
  

   

0-0-8
Eνα εξαιρετικά συμπυκνωμένο εκχύλισμα Ascophyllum nodosum
Αποδεδειγμένη βελτίωση της Ικανότητας Ανταλλαγής Κατιόντων

και μείωση του αβιοτικού στρες των καλλιεργειών
        

   

Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική καλλιέργεια σύμφωνα
με τους κανονισμούς του Συμβουλίου

(ΕΚ) 834/2007. Πιστοποιημένο από την ECOCERT SA F-32600.
Προϊόν Βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών

(σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/2004 –ΦΕΚ 35/16-01-2004)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το Super Fifty® είναι ένα υδατοδιαλυτό συμπυκνωμένο υγρό που περιέχει εκχυλίσματα φυκιών του είδους Ascophyllum nodosum, σχεδιασμένο για διαφυλλική ή από εδάφους 
εφαρμογή.  ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
   

Στάδιο ανάπτυξης της ρίζας

6°-8° πραγµατικό φύλλο3° πραγµατικό φύλλο

3° πραγµατικό φύλλο

3° πραγµατικό φύλλο

6°-3° πραγµατικό φύλλο

Φυτά 14 ηµερών

Σύνθεση:
Υδατοδιαλυτό οξείδιο του
Καλίου(K O) 8%
Εκχύλισμα του Ascophyllum
nodosum... 50% β/ο (500g
ξηρού βάρους ανά λίτρο).

Καθαρό περιεχόμενο:    1L
Καθαρό βάρος:   1.23kg
Ειδική βαρύτητα:   1.23

ANTHESIS ΙΚΕ
Λεωφ. Κηφισίας 303, 14561 Κηφισιά

Τ 210 8012367 Φ 210 6233196 
Ε info@anthesis.gr
www.anthesis.gr

Αρ. Παρτίδας, Ημ. Λήξης: Βλ. επί συσκευασίας   


