η
Ένεγσειας

Γενική δόση ψεκασµού 200-300cc/στρέµµα σε
τουλάχιστον 100 λίτρα νερό ή διάλυµα 0,5% µε
νερό και ψεκασµό µέχρι απορροής. ∆όση υδρολίπανσης 300cc/στρέµµα.
Eνδεικτικά: Καρποφόρα δένδρα και αµπέλια: Από
την εµφάνιση των φύλλων µέχρι τη συγκοµιδή, κάθε
15-20 ηµέρες. Πατάτες: Από το στάδιο των 5 φύλλων
κάθε 15-20 ηµέρες. Αγγούρι, Πεπόνι: Από το στάδιο
των 4 φύλλων κάθε 15-20 ηµέρες. Φυλλώδη λαχανοκοµικά: Από το στάδιο των 3 φύλλων κάθε 15-20
ηµέρες. Τοµάτα, Πιπεριά, µελιτζάνα: Από το στάδιο
των 4 φύλλων ως τη συγκοµιδή κάθε 15 ηµέρες.
Φράουλα: Από την εµφάνιση των φύλλων κάθε 15-20
ηµέρες. Εσπεριδοειδή: Μετά από κάθε έκπτυξη των
φύλλων. Καλλωπιστικά: Εφαρµόστε σε εβδοµαδιαία
βάση κατά τη διάρκεια καταστάσεων στρες.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται µε τα περισσότερα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και διαφυλλικά λιπάσµατα.
Αποφεύγετε τους συνδυασµούς µε λιπάσµατα που
περιέχουν ασβέστιο. Αν δεν υπάρχει προηγούµενη
εµπειρία, συνιστάται να γίνεται τεστ φυσικής συµβατότητας ή εφαρµογή σε λίγα φυτά, pH 3
Μην αναπνέετε τις συγκεντρώσεις σταγονιδίων. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα
μάτια/το πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα.
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση επαφής
με το δέρμα ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:
Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Προκαλεί σοβαρά
δερματικά εγκαύματα
και οφθαλμικές βλάβες

Διάθεση του περιεχόμενου/περιέκτη
σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

ενέρ

µε τεχνολογία Lightning

Εξελιγµένη θρέψη ταχύτατης δράσης
για την ανάπτυξη των φυτών
Λίπασµα 5-18-2+0,6 MgO+MICRO
Με Βόριο (B), Χαλκό (Cu), Σίδηρο (Fe), Μαγγάνιο (Mn)
και Ψευδάργυρο (Zn) - Μίγµα
“ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ” ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Βάρος:

Προϊόν του οίκου
Ισπανίας
Αποκλειστική εισαγωγή και διανοµή
∆υρραχίου 70, 104 43 Αθήνα, Τηλ.: 210 514 2470
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.: 22620-30 804

1,29 Kιλά ή 1Λίτρο
Μέλος του

Το Saxon είναι ένα εξελιγµένο προϊόν θρέψης υψηλών
επιδόσεων, µε αυξηµένα ποσοστά θρεπτικών στοιχείων
σε άµεσα διαθέσιµη µορφή. Περιέχει φωσφώρο άµεσα
διαθέσιµο στο µεταβολικό κύκλο του φυτού.
Συνιστάται η χρήση του σε περιπτώσεις, άµεσης
ανάγκης του φυτού για ενέργεια, φτωχών
εδαφικών συνθηκών, ξηρασίας, αλατότητας,
προσβολών εντόµων ή ασθενειών και γενικά σε
περιπτώσεις που οι ρίζες αδυνατούν να τροφοδοτήσουν το φυτό. Χρησιµοποιεί την πατενταρισµένη
τεχνολογία "Lightning" της Ecoculture µε την οποία,
αφενός τα θρεπτικά στοιχεία δραστηριοποιούνται πολύ
πιο γρήγορα µέσα στο φυτό από ότι συµβαίνει µε τα
συµβατικά λιπάσµατα, αφετέρου κινητοποιούνται µαζί µε
τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης (αµινοξέα και σάκχαρα
που παρασκευάζονται στα ώριµα φύλλα), προς τους
αναπαραγωγικούς ή αποθηκευτικούς ιστούς (άνθη,
καρποί ή κόνδυλοι, κλπ). Eπιτρέπει στο φυτό να φτάσει
το µέγιστο των δυνατοτήτων του.
Σύνθεση % β/β: Ολικό Άζωτο (N) αµιδικό υδατοδιαλυτό 5%, Φώσφορος (P2O5) υδατοδιαλυτός 18%, Κάλιο
(K2O) υδατοδιαλυτό 2%, Μαγνήσιο (Mg) υδατοδιαλυτό
0,6%, Βόριο (B) υδατοδιαλυτό 0,1%, Χαλκός (Cu)
υδατοδιαλυτός 0,1%, Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτό 0,3%,
Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό 0,3%, Ψευδάργυρος (Zn)
υδατοδιαλυτός 0,3%
TPOΠOΣ KAI ∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρµόζεται µε
διαφυλλικό ψεκασµό ή υδρολίπανση και είναι κατάλληλο
για όλες τις καλλιέργειες. Συνιστάται να αποφεύγεται
ο ψεκασµός τις θερµότερες ώρες της
ηµέρες και µε απευθείας ηλιακό φως.

