
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, 
ποτά και ζωοτροφές.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, 
με το δέρμα ή με τα ρούχα. 
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη 
χρήση.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. 
Ζητήστε ιατρική συμβουλή σε 
περίπτωση αδιαθεσίας. ΜΗΝ 
προκαλείτε εμετό παρά μόνο με 
ιατρική συμβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Aν 
υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Τηλέφωνο κέντρου 
δηλητηριάσεων:
210 7793777

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ- 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Να 
αποθηκεύεται σε δροσερό μέρος σε 
θερμοκρασία 4-25ºC. 

NEMATMYEL
Σύνθεση (β/β): Θείο (SO3) υδατοδιαλυτό 57.2% 

                        Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός 0.02%                                                              

Προέλευση πρώτων υλών: στοιχειακό θείο & θειικός σίδηρος 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο: 
1 Kιλό 

ΣΤΟΧΟΙ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Η ειδική σύνθεση του NEMATMYEL παρέχει στο 
έδαφος οξυγόνο και θείο που συμβάλουν στην 
αποδόμηση των πολυσακχαριτών ορισμένων 
οργανικών συστημάτων του εδάφους ενώ παράλληλα η 
οξειδωτική ικανότητα του συμπλόκου τετρασθενές 
θείο/σίδηρος το καθιστά ικανό να διαλύει το χιτινώδες 
περίβλημα των συστημάτων αυτών. Με τον ίδιο τρόπο 
συμβάλλει στη διάσπαση των οργανικών αποβλήτων 
που βρέθηκαν στο έδαφος.  Με τη δράση του αυτή το 
NEMATMYEL εμπλουτίζει το έδαφος με στοιχεία που 
ισχυροποιούν το φυτό και ακόμα περισσότερο το ριζικό 
του σύστημα και του δίνει τη δυνατότητα να αντισταθεί 
σε προσβολές όπως από νηματώδεις. 
Συνιστάται για καρποφόρα δέντρα, αμπέλι, λαχανικά, 
και γενικά για όλες τις καλλιέργειες.

ΤΡOΠΟΣ ΧΡHΣΗΣ
Εφαρμογές στο έδαφος είτε ως διάλυμα είτε μέσω του 
συστήματος της στάγδην άρδευσης. 

ΔΟΣΟΛΟΓIΑ
 Γενική δόση: 400-500 γραμμάρια /στρέμμα

ΧΡOΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ
Εφαρμογή κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας και 
όποτε κρίνεται σκόπιμο. Για τα επιτραπέζια αμπέλια και 
τα εσπεριδοειδή, εφαρμογές από την έναρξη 
κυκλοφορίας των χυμών.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ
Να εφαρμόζεται μόνο του. 

ΓΕΝΙΚH ΣYΣΤΑΣΗ
Προτείνεται να εφαρμόζεται με συμβουλή γεωπόνου. Σε 
περιπτώσεις υποψίας κινδύνου φυτοτοξικότητας να 
προηγείται δοκιμή μικρής έκτασης. 

Κυκλοφορεί με βάση την Υ.Α. 
217217/2004                                                                

Αρ. παρτίδας: βλπ επί της συσκευασίας

Εδαφοβελτιωτική ουσία
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