
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 
Βλέπε επί της συσκευασίας1 L Καθαρό βάρος:

1,1 kg ±2%

ΣΥΝΘΕΣΗ

Ξηρή ουσία: 26%
Ακόρεστα οργανικά οξέα: 19%  

Μορφή: Υδατικό διάλυμα (SL)
pH: 10.5
Πυκνότητα: 1,1 g/ml (20 ºC)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / 
προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φοράτε 
φόρμα εργασίας, μάσκα, γάντια και γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και όταν 
εφαρμόζετε το σκεύασμα. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και 
σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΊΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 
για αρκετά λεπτά. ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ 
ΕΊΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό αέρα. Εάν ζητήσετε ιατρική 
συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΑΝΤΊΔΟΤΟ: Δεν 
υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπωματική θεραπεία.
TΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 (24 ώρες).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
Να φυλάσσεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες 5ºC έως 35ºC. Το σκεύασμα υπό αυτές τις συνθήκες 
παραμένει σταθερό για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

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.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΒΊΟΔΊΕΓΕΡΤΗΣ - Ειδικό σκεύασμα, προϊόν βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών.
Το SIDEFUN® είναι υδατικό διάλυμα ακόρεστων οργανικών οξέων σε μορφή άλατος 
καλίου. Είναι κατάλληλο για χρήση σε Οπωροφόρα (μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, κ.τ.λ.), 
Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, αντίδι, σέσκουλο, κ.τ.λ.), Κηπευτικά (τομάτα, 
πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, καρπούζι, κολοκύθι, πεπόνι κ.τ.λ.), Φράουλα, Αμπέλι.
Το SIDEFUN® βελτιώνει την ποιότητα των καρπών, καθώς:
• Αυξάνει την περιεκτικότητα σακχάρων (βαθμός Brix),
• Βελτιώνει τη συνεκτικότητα της σάρκας των καρπών,
• Βελτιώνει το χρώμα και το μέγεθος καρπών,
• Προάγει την πρωίμηση.
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του SIDEFUN® είναι σημαντικά σε όλες τις καλλιέργειες. 
Ίδιαίτερα στη φράουλα:
• Προσδίδει ανθεκτικότητα στους καρπούς κατά τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς,
• Μειώνει την απώλεια βάρους των καρπών,
• Αυξάνει τη συνεκτικότητα της σάρκας των καρπών,
• Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των καρπών στο ράφι (shelf-life).
Το SIDEFUN® ενισχύει, επίσης, την ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας και τη συνολική 
βιομάζα των φυτών και αυξάνει την περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη. Η χρήση του 
SIDEFUN® βελτιώνει την απορρόφηση των προϊόντων θρέψης-λίπανσης, αυξάνοντας 
έτσι την αποδοτικότητά τους. Γενικότερα, η εφαρμογή του SIDEFUN® αυξάνει την 
ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εφαρμόζεται διαφυλλικά, με δόση 300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό (300 κ.εκ/ στρέμμα). 
Χρόνος εφαρμογής:

Καλλιέργεια Χρόνος εφαρμογής

Αμπέλι Από την πτώση των πετάλων μέχρι την 
ωρίμανση των καρπών.

Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή Από την πτώση των πετάλων μέχρι την 
ωρίμανση των καρπών.

Κηπευτικά (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, 
αγγούρι, καρπούζι, πεπόνι κ.τ.λ.)

Από την πτώση των πετάλων μέχρι την 
ωρίμανση των καρπών.

Κολοκυθάκι
1η εφαρμογή από το 5º φύλλο της 
καλλιέργειας.
2η εφαρμογή μετά από 7-15 ημέρες.

Φυλλώδη λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, 
αντίδι, σέσκουλο, κ.τ.λ.)

Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου 
καλλιέργειας.

Φράουλα
1η εφαρμογή στην αρχή της άνθησης.
2η εφαρμογή όταν οι καρποί αποκτήσουν 
το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας.  

Αριθμός εφαρμογών: Συστήνονται τουλάχιστον δύο εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-15 
ημέρες. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Καθαρίστε καλά τον εξοπλισμό πριν την προετοιμασία του 
ψεκαστικού διαλύματος. Κατά προτίμηση εφαρμόζεται το πρωί ή αργά το απόγευμα για 
την αποφυγή υψηλών θερμοκρασιών. Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε συνθήκες 
υψηλής υγρασίας.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα. Πριν την ανάμιξη με 
άλλα σκευάσματα, επικοινωνήστε με το παρασκευαστή ή τον διανομέα.

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

SIDEFUN®

SIDEFUN®
ΕΊΔΊΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ, ΠΡΟΪΟΝ ΒΟΗΘΗΤΊΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ.
Υδατικό διάλυμα ακόρεστων οργανικών οξέων, υπό μορφή 
άλατος καλίου. Βελτιώνει την ποιότητα και τη συνεκτικότητα 
της σάρκας των καρπών. Αυξάνει την ανθεκτικότητα 
των καρπών κατά την αποθήκευση και κατά τους 
μετασυλλεκτικούς χειρισμούς.
Ουσία βοηθητική της ανάπτυξης των φυτών
(σύμφωνα με την ΥΑ 217217/8-1-2004, ΦΕΚ 35/Β/16-01-2004)
ΔΊΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΊΚΑ ΤΗΝ ΕΤΊΚΕΤΑ ΠΡΊΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
ΦΥΛΛΑΣΕΤΑΊ ΚΛΕΊΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΊΑ ΑΠΟ ΠΑΊΔΊΑ.
ΑΝΑΚΊΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΊΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.   

ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ
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www.ellagret.gr
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