ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Ελεύθερα αμινοξέα

24% β/β

Άζωτο (N), ολικό

2,4% β/β

Άζωτο (N), οργανικό

2,4% β/β

Συνολική οργανική ουσία

20% β/β

NUTRIMAN
N-24

ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Περιέχει ελεύθερα αμινοξέα βιολογικής σύνθεσης
που παράγονται μέσω ενζυματικής υδρόλυσης.
Κύρια αμινοξέα (Αμινόγραμμα): Γλουταμινικό οξύ
(15,7%), Γλυκίνη (8,1%), Μεθειονίνη (0,1%),
Τρυπτοφάνη (0,1%).

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Με εξαίρεση στην ελιά, δεν αναμιγνύεται με ορυκτέλαια,
αλκαλικά προϊόντα και προϊόντα που περιέχουν
ασβέστιο ή χαλκό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
Φιάλες πολυαιθυλενίου 1L, με καθαρό βάρος 1,19Kg
± 2%.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί
σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102: Μακριά από παιδιά.
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1L

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το NUTRIMAN N-24 εφαρμόζεται σε περιόδους
αυξημένων αναγκών των φυτών σε θρεπτικά συστατικά
ή/και σε συνθήκες αυξημένου στρες, από το στάδιο της
μεταφύτευσης έως την άνθηση και την καρπόδεση, με
σκοπό την καλύτερη ανάπτυξη του φυτού. Η εφαρμογή
του NUTRIMAN N-24, προάγει την πρωτεΐνοσύνθεση και
την ανάπτυξη φυτικής μάζας, ενώ, παράλληλα βοηθάει
τα φυτά να ανταπεξελθόν ακραίες συνθήκες αβιοτικού
στρες, διεγείροντας τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας
του φυτού.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Εφαρμόζεται διαφυλλικά με δόση 100-200 κ.εκ. / 100
λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./ στρέμμα) ή με υδρολίπανση,
με δόση 200-300 κ.εκ./ στρέμμα.

ΦΥΣΙΚΟ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
pH: 6,6 περίπου.

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

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διάλυμα αμινοξέων.

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.

Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών
(σύμφωνα με την ΥΑ 217217/8-1-2004, ΦΕΚ 35/Β/16-01-2004)

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.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
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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