
.

Παρασκευαστής: 
GRABI Chemical S.r.l.
Via Arti e Mestieri 8, 26030
Gadesco Pieve Delmona
Ιταλία

ΜΙΓΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Βορίου (Β), Χαλκού (Cu), Σιδήρου (Fe), Μαγγανίου (Mn), Μολυβδενίου (Mo), 

Ψευδαργύρου (Zn)
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΜΙΚΡΟΚΟΚΚΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:
50 γραμμάρια

GEO GOLD MICROMIX

!ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ  ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Φοράτε γάντια, μπότες και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου κατά τη χρήση. Πλύνετε τα χέρια και 
τα ακάλυπτα μέρη του σώματος μετά τη χρήση. Μακριά από παραγωγικά ζώα. Πρώτες βοήθειες: Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό, 
χορηγήστε νερό αν έχει τις αισθήσεις του. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.  Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε 
τον ασθενή στον καθαρό αέρα.  Σε κάθε περίπτωση ανάγκης ή αδιαθεσίας, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777

ΑΘΗΝΑ: Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 Τηλ.: 210.68.00.900-9
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Ταχ. Θυρίδα 203, ΒΙ.ΠΕ.Θ, 57022 Σίνδος, τηλ. 2310.797.907

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Στυλίδα Αγ. Ιωάννης 353 00 Τηλ.: 22380.22.008-9
e-mail: info@hellafarm.gr  

ΣYΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Σύνθεση (β/β): Βόριο (B) υδατοδιαλυτό 0.5%, Χαλκός (Cu) υδατοδιαλυτός  σε μορφή χηλικού συμπλόκου με EDTA 1.5%, Σίδηρος (Fe) 
υδατοδιαλυτός  σε μορφή χηλικού συμπλόκου με EDTA 4%, Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό σε μορφή χηλικού συμπλόκου με EDTA 4%, Μολυβδαίνιο 
(Mo) υδατοδιαλυτό 0.1%, Ψευδάργυρος (Zn) υδατοδιαλυτός σε μορφή χηλικού συμπλόκου με EDTA 1.5%, Οξείδιο του μαγνησίου (MgO) 
υδατοδιαλυτό 5%, Εύρος pH για εγγυημένη σταθερότητα των χηλικών συμπλόκων 2-12.5

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ & ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ:
Το GEO-GOLD Micromix είναι λίπασμα σε μορφή μικροκόκκων για την αντιμετώπιση τροφοπενιών σε πολλές καλλιέργειες είτε διαφυλλικά είτε για εφαρμογή 
στο έδαφος. Το προϊόν είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ελεγχόμενη αποδέσμευση των θρεπτικών ιχνοστοιχείων και την άμεση, διαρκή και αποτελεσματική 
παροχή τους στα φυτά.. Το προϊόν είναι σταθερό σε μεγάλο εύρος εδαφικού pH (2-12.5) και ιδανικό για αλκαλικά και ασβεστώδη εδάφη. 
Προτείνεται για τις καλλιέργειες: εσπεριδοειδή, μηλιά, αχλαδιά, πυρηνόκαρπα, ακτινιδιά, αμπέλι, ελιά, φράουλα, λαχανικά, φυτώρια, καλλωπιστικά και 
γκαζόν.
ΤΡOΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡOΝΟΣ ΧΡHΣΗΣ: Εφαρμογή είτε διαφυλλικά είτε μέσω υδρολίπανσης είτε με απευθείας διασπορά στο έδαφος. Έναρξη εφαρμογών κατά την 
έναρξη της βλαστικής ανάπτυξης και όποτε είναι αναγκαίο. Για καλύτερη αποτελεσματικότητα, σε αναγνωρισμένη τροφοπενία, προτείνονται 2-3 διαδοχικές 
εφαρμογές με μεσοδιάστημα 15 ημερών.  Χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων 
δόσεων.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: Γεμίστε το δοχείο του μέσου εφαρμογής µε το μισό απαιτούμενο νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη 
δόση του λιπάσματος στο δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Καλλιέργεια  Εφαρμογή στο φύλλωμα   Εφαρμογή στο έδαφος
  (γρ./100 λίτρα νερό) (γρ./στρέμμα)
Εσπεριδοειδή 80-120 800-1000 πριν την άνθηση
Μηλιά, αχλαδιά 80-120 800-1000 πριν την άνθηση
Πυρηνόκαρπα 80-120 800-1000 πριν την άνθηση
Ακτινιδιά 80-120 800-1000 πριν την άνθηση
Αμπέλι 80-120 800-1000 πριν την άνθηση
Ελιά 80-120 800-1000 πριν την άνθηση
Φράουλα 80-120 800-1000 πριν την άνθηση
Λαχανικά 50-100 1000-2000 κατά την βλαστική ανάπτυξη. Επανάληψη μετά από 25 μέρες
Καλλωπιστικά 50-100 1000-2000 πριν την άνθηση. Επανάληψη μετά από 25 μέρες

  ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σε περίπτωση τυχαίας διάχυσης, μαζέψτε το προϊόν χρησιμοποιώντας κατάλληλο υλικό και συγκεντρώστε το σε δοχεία που να κλείνουν ερμητικά. Κατόπιν 
μεταφέρετε τα δοχεία σε εγκεκριμένους χώρους για απόρριψη. Τα κενά μέσα συσκευασίας να ξεπλένονται ενδελεχώς πριν την απόρριψή τους. Μην μολύνετε 
το περιβάλλον με τις άδειες συσκευασίες του προϊόντος.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιήστε άφθονο νερό.

Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρήστε το προϊόν σε χώρο προφυλαγμένο, προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασία από 5-35οC.

Αρ. Παρτίδας - Ημ. Παρασκευής:Βλέπε επί της συσκευασίας
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