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ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ.  
Διάλυμα λιπάσματος με βάση το σίδηρο. 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Σίδηρος (Fe), υδατοδιαλυτός  4% β/β 

ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
pH: 3 περίπου. 

ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Άλατα σιδήρου, σουλφονωμένη οργανική ουσία.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Φιάλες πολυαιθυλενίου 1L, με καθαρό βάρος 1,3 Kg±2%. 

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

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H319: Προκαλεί 
σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H315: Προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος. 
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας 
τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102: Μακριά 
από παιδιά. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το 
χειρισμό. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ 
προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για 
τα μάτια / πρόσωπο. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
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. P330: Ξεπλύνετε το στόμα. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη 
μονάδα αποκομιδής απορριμμάτων. 

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Σταθερό διάλυμα με βάση το σίδηρο, μερικώς 
συμπλοκοποιημένο με φυτική ύλη, με καλή 
διασυστηματική απορρόφηση μέσω της εφαρμογής του 
με ψεκασμό ή υδρολίπανση.  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Εφαρμόζεται για την πρόληψη και θεραπεία της 
χλώρωσης των φύλλων η οποία εμφανίζεται λόγω 
τροφοπενίας σιδήρου, ως αποτέλεσμα της  έλλειψης ή 
δέσμευσης του σιδήρου στο έδαφος. Η εφαρμογή του 
είναι χρήσιμη για κάθε απαιτητική σε σίδηρο καλλιέργεια. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ  
Εφαρμόζεται διαφυλλικά  με δόση 200-300 κ.εκ. / 100 
λίτρα νερό (200-300 κ.εκ./ στρέμμα) ή με υδρολίπανση με 
δόση 400-600 κ.εκ./ στρέμμα. 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Να μην αναμιγνύεται με αλκαλικά προϊόντα, χαλκούχα 
προϊόντα και προϊόντα που περιέχουν ασβέστιο. 

 

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 έλεγχό μας, όπως η 
προετοιμασία του μείγματος, οι δόσεις εφαρμογής, η 
τεχνική της εφαρμογής, οι καιρικές συνθήκες κ.ά., 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 συσκευασίας ή ως αποτέλεσμα 
ακατάλληλης αποθήκευσης του προϊόντος. Συνιστάται η 
χρήση του προϊόντος υπό τις συμβουλές γεωτεχνικού. 
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον σε περίπτωση 
διαπιστωμένης ανάγκης. Μην υπερβαίνετε τις 
συνιστώμενες δόσεις. Διαβάστε προσεκτικά το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος 
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 

ΕΕΛΛΛΛΑΑΓΓΡΡΕΕΤΤ   ΑΑΒΒΕΕΕΕ   
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής 
Τηλ. 210 5550431  Fax: 210 5556100 
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ’ Φάση, ΒΙ.ΠΕ.Θ - Σίνδος  
Τηλ. 2310 795884  Fax: 2310 796741 
www.ellagret.gr   

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη 
βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους 
Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 (EE L 189) και 
889/2008 (EE L 250), όπως κάθε φορά ισχύουν. 

 

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
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