
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ 
Διάλυμα νιτρικού ασβεστίου (Mg) με θρεπτικά ιχνοστοιχεία (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) 10 (15) (2)

ΣΥΝΘΕΣΗ: 10% άζωτο (N) oλικό (150 g/l) - 9,5% νιτρικό άζωτο (142 g/l) - 15% οξείδιο του ασβεστίου (CaO) 
υδατοδιαλυτό (225 g/l) - 2% οξείδιο του μαγνησίου (MgO) υδατοδιαλυτό (30 g/l) - 0,05% βόριο (B) υδατοδιαλυτό - 
0,04% χαλκός (Cu) υδατοδιαλυτός, σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA - 0,05% σίδηρος (Fe)υδατοδιαλυτός, 
σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA - 0,1% μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό , σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA - 
0,001% μολυβδαίνιο (Mo) υδατοδιαλυτό - 0,02% ψευδάργυρος (Zn) υδατοδιαλυτός, σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με 
EDTA
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: α)Διαφυλλικοί Ψεκασμοί:  Καρποφόρα δένδρα: 4x300-500 ml/στρέμμα, μετά την πτώση των 
πρώτων πετάλων (επανάληψη ανά 8 ή 15 μέρες).  Πιπεριά, αγγούρι, τομάτα: 4x300-500 ml/στρέμμα μετά το 
σχηματισμό των καρπών και επανάληψη ανά 8 ή 15 μέρες.  Φυλλώδη λαχανικά: 2x300-500 ml/στρέμμα μεταξύ 
βλαστικής ανάπτυξης και κλείσιμου των σειρών (επανάληψη ανά 15 μέρες).  Πατάτα: 4x300-500 ml/στρέμμα από το 
σχηματισμό κονδύλων (επανάληψη ανά 8 ή 15 μέρες).  Μπιζέλι, σόγια, φασόλι: 300-500 ml/στρέμμα, στο στάδιο των  
8-10 cm.  Αμπέλι: 3x200-400 ml/στρέμμα μεταξύ σχηματισμού και γυαλίσματος των ραγών. Φράουλα: 
επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί των 300-500ml/ στρέμμα, κοντά στην άνθηση.  β)Υδρολίπανση: 1-2 λίτρα/στρέμμα.

Οδηγίες: Ανακινήστε το δοχείο και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα στο δοχείο εφαρμογής. Συνδυαστικότητα: 
Αν αναμιχθεί με άλλα προιόντα, προτείνεται να προηγηθεί δοκιμή μικρής έκτασης. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την 
ανάμιξη του λιπάσματος με άλλα προιόντα. Τρόπος εφαρμογής: Διαφυλλικοί ψεκασμοί ή υδρολίπανση.
ΚIΝΔΥΝΟΣ: H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. P264 - 
Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό. P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
P301+P312-ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ, καλέστε ένα γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.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 σημείο 
συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή / και διεθνείς  
διατάξεις. Ουσία που συμβάλλει στην ταξινόμηση ως: Nitric acid, ammonium and calcium salt.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:
10 λίτρα= 15 κιλά Παρασκευαστής:

 Rosier S.A.
Route de Grandmetz 11a

7911 Moustier, BELGIQUE
Tel:+32 (0) 69 87 15 10

www.rosier.eu

Διάθεση στην Ελλάδα:
 

ΑΘΗΝΑ: 
Φλέμινγκ 15, Μαρούσι 151 23 
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