
 

 

   

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ. Λίπασμα Αζώτου, Φωσφόρου με ιχνοστοιχεία. 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

Άζωτο (N) ολικό   1,7% β/β 
Άζωτο (N) οργανικό   1,7% β/β 

Φώσφορος (P2O5) υδατοδιαλυτός    8,0% β/β 
Βόριο (B) υδατοδιαλυτό  0,7% β/β 
Μολυβδαίνιο (Mo) υδατοδιαλυτό 1,2% β/β 

 

ΦΥΣΙΚΟ – ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
pH: 5,3 περίπου. 
 

ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Άλατα Φωσφόρου, Βορίου, Μολυβδαινίου. 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Φιάλες πολυαιθυλενίου 1L, με καθαρό βάρος 1,13Kg ± 2%. 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Να φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό και 
δροσερό μέρος σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 35οC, για να 
διατηρηθεί σταθερό για τουλάχιστον 3 χρόνια.  
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές 
βλάβες. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της 
αναπνευστικής οδού. P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να 
έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: 
Μακριά από παιδιά. P301+P330+331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353: 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): 
Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το 
δέρμα με νερό/στο ντους. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P501: Διάθεση του 
περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα αποκομιδής 
απορριμμάτων. 

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μείγμα απαραίτητων κατιόντων, με σκοπό την αποφυγή ανωμα-
λιών εμφανιζομένων όταν τα κατιόντα αυτά δε βρίσκονται σε 
ικανοποιητική συγκέντρωση στο φυτικό χυμό, με αποτέλεσμα την 
εμφάνιση τροφοπενιών στην ανθοφορία και την καρπόδεση. 
Πρόκειται για μερικώς συμπλοκοποιημένα κατιόντα, με διασυστη-
ματική δράση και καλή μετακίνηση εντός του φυτού. Μπορεί να 
εφαρμοστεί με ψεκασμό ή υδρολίπανση.  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Η ιδανική περίοδος για την εφαρμογή του προϊόντος είναι η άνοιξη, 
κατά τη διάρκεια της μέγιστης ροής των φυτικών χυμών. Η εφαρ-
μογή του προϊόντος πριν την ανθοφορία και κατά την διάρκεια της 
κομπόδεσης, βοηθάει στην αύξηση της κομπόδεσης καταλύοντας 
την βιοσύνθεση των πολυσακχαριτών και πρωτεϊνών. Συνιστάται 
ιδιαίτερα η εφαρμογή του στα κολοκυνθοειδή, λαχανικά, φρούτα 
και εσπεριδοειδή.  

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  
Ψεκασμός: 
Κολοκυνθοειδή (πεπόνι, καρπούζι, κολοκυθάκι και αγγούρι): 200-
300 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. 
Άλλες καλλιέργειες λαχανικών και φρούτων: 100-200 κ.εκ./ 100 
λίτρα ψεκαστικό υγρό. 
Εσπεριδοειδή (μετά το τέλος της ανθοφορίας και στην εποχή της 
καρπόδεσης): 150-200 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. 
Υδρολίπανση: 200-400 κ.εκ./ στρέμμα. 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Δεν πρέπει να αναμειγνύεται με χαλκούχα προϊόντα, αμινοξέα, 
φωσφορικά προϊόντα και προϊόντα με αλκαλική αντίδραση. 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ  
Εγγυόμαστε το περιεχόμενο, τις ιδιότητες και την ποιότητα του 
σκευάσματος, μόνον όταν αυτό βρίσκεται σφραγισμένο στην 
αρχική του συσκευασία. Διάφορες παράμετροι, πέρα από τον 
έλεγχο μας, όπως η προετοιμασία του μείγματος, οι δόσεις εφαρ-
μογής, η τεχνική της εφαρμογής, οι καιρικές συνθήκες κ.α., μπορεί 
να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρήστης 
αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκληθούν σε 
καλλιέργειες, στο έδαφος ή/και στον ίδιο, ως αποτέλεσμα της μη 
τήρησης των οδηγιών χρήσης που αναγράφονται επί της συσκευα-
σίας ή ως αποτέλεσμα ακατάλληλης αποθήκευσης του προϊόντος. 
Συνιστάται η χρήση του προϊόντος υπό τις συμβουλές γεωτεχνικού. 
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον σε περίπτωση διαπιστωμένης 
ανάγκης, χωρίς να υπερβείτε τις αναγραφόμενες δόσεις. Διαβάστε 
προσεκτικά το δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 
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FLOW 

Polígono Industrial Ingruinsa       
Av.D.Jerónimo Roure,Parc.45      

Tel.+34 962 691 090 - Fax.+34 962 690 963 
46520 Puerto de Sagunto - Valencia – España 

servalesa@servalesa.com 
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 

ΕΕΛΛΛΛΑΑΓΓΡΡΕΕΤΤ  ΑΑΒΒΕΕΕΕ  

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής 

Τηλ. 210 5555220  Fax: 210 5556100 
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ’ Φάση, ΒΙ.ΠΕ.Θ - Σίνδος  
Τηλ. 2310 795884  Fax: 2310 796741 

www.ellagret.gr 

ΚIΝΔΥΝΟΣ 

http://www.ellagret.gr/

