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ΧΗΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ Fe EDDHSA 6%

TPOΠOΣ EΦAPMOΓHΣ 

α. Pιζοπότισμα: Διαλύετε την συνιστώμενη
δόση σε ποσότητα νερού ανάλογη με το μέ-
γεθος του φυτού που ενισχύετε. Yπολογί-
ζετε ότι χρειάζονται περίπου 10 λίτ. νερό για
κάθε δέ  ντρο, 5 λίτ. νερό για κάθε πρέμνο,
και 100 κ.εκ. νερό για κάθε φυτό φράουλας.
Για κηπευ τικά και καλλωπιστικά είδη, ποτί-
ζετε κάθε φυτό με 100 κ.εκ. διαλύματος.
Ποτίζετε τα δέντρα στις ρίζες ομοιό μορ φα,
είτε σε κυκλικά αυλάκια που σκάβετε στα
όρια του φυλ λώ ματος, βάθους 10-30 εκ.,
είτε σε 4-10 τρύπες που ανοίγετε στο έδα-
φος κάτω από το φύλλωμα, επίσης βάθους
10-30 εκ. Σκεπάζετε κατόπιν με χώμα τα αυ-
λάκια ή τις τρύπες.

β. Στάγδην άρδευση: Σ’ αυτή την περί-
πτωση, ανοίγετε τρύ πα στο έδαφος, στο ση-
μείο που θα πέφτει το νερό.

XPONOΣ EΦAPMOΓHΣ

H καταλληλότερη χρονική στιγμή εφαρμο-
γής του IRON-6 S40, για τη μέγιστη ωφέλεια
των δέντρων σας, είναι μετά το τέλος του
χειμώνα. Xρησιμοποιείτε το IRON-6 S40
αμέσως με την εμφάνιση ενδείξεων σιδη-
ροπενίας (χλώρωσης) του φυτού. Έτσι εξα -
σφα λίζετε βέβαιη και γρήγορη θεραπεία με
μικρότερες δόσεις και λιγότερο κόστος.

XHΛIKOΣ ΣIΔHPOΣ
Eγγυημένη Σύνθεση: Χηλικός σίδηρος EDDHSA 6%
o-o EDDHSA: 4% min

ΓIA THN ΠPOΛHΨH KAI ΘEPAΠEIA TPOΦOΠENIAΣ ΣIΔHPOY

Λίπασμα ΕΚ
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι 
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Λίπασμα ΕΚ
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι 

ΦYΛAΞTE TO KΛEIΔΩMENO MAKPIA AΠO ΠAIΔIA

ΣYNΔYAΣTIKOTHTA

Tο IRON-6 S40 ενδείκνυται να χρη σιμο -
ποι είται μόνο του. Aποφεύ γετε την εφαρ-
μογή του ταυτόχρονα με όξινα λιπάσματα
(με pH μικρότερο του 4).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Στην αρχική του συσκευασία μακριά από
ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο
χώρο σε θερμοκρασία που να μην υπερ-
βαίνει τους 35ο C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• AMΠEΛI. Δόσεις: α) Προληπτικές επεμβάσεις: 10-20 γρ/πρέμνο. β) Θε ραπευτικές
επεμβά σεις: 30-40 γρ/πρέμνο.

• KAΛΛΩΠIΣTIKA-KH ΠEY TIKA. Δόσεις: α) Προληπτικές επεμβάσεις: 1 γρ/λίτρο νερού
β) Θεραπευτικές επεμβάσεις: 2 γρ/λίτρο νερού. 

• EΣΠEPIΔOEIΔH. Δόσεις: α) Προληπτικές επεμβάσεις: Nεαρά δένδρα: 35-65 γραμ/δέν-
δρο. Mεγά λα δένδρα: 70-100 γραμ/δένδρο. β) Θε ρα  πευτικές επεμβάσεις: Nεα ρά δέν-
δρα: 75-105 γρ/δένδρο. Mε γάλα δένδρα: 150-200 γρ/δένδρο.

• MHΛOEIΔH-ΠYPHNOKAPΠA. Δόσεις: α) Προληπτικές επεμβάσεις: Nεαρά δένδρα: 30-
50 γρ/δέν δρο. Mεγάλα δένδρα: 60-80 γρ/δένδρο. β) Θεραπευτικές επεμβάσεις: Nεαρά
δένδρα: 60-80 γρ/δένδρο. Mεγάλα δένδρα: 100-120 γρ/δένδρο.

Tο IRON-6 S40 χρησιμοποιείται για την πρόληψη και θεραπεία της χλώρωσης που οφεί-
λεται σε τροφοπενία σιδήρου. Aπορροφάται από το ριζικό σύστημα. Για τον υπολογισμό
της δόσης λαμβάνετε υπ’ όψιν σας το μέγεθος των φυτών, την ένταση της χλώρωσης
και την ποιό τητα του εδάφους. Mικρές δόσεις είναι αποτελεσματικές σε ελαφρά και δια-
περατά εδάφη, σε συνδυασμό με 3-4 διαδοχικά ποτίσματα. Για εδάφη ασβεστούχα, με
υφάλμυρο νερό άρδευσης, απαιτούνται υψηλότερες δόσεις. Eπίσης υψηλές δόσεις απαι-
τούνται για μεγαλύτερα φυτά και για προχωρημένα στάδια χλώρωσης. Tα αποτελέσματα
της εφαρμογής του προϊόντος φαίνονται μέσα σε 8-14 ημέρες, καθώς τα συμπτώματα
της χλώρωσης υποχωρούν. KAΘAPO BAPOΣ
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ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ /

AΡΙΘ. ΠAPTIΔAΣ: Bλέπε συσκευασία

Διανομέας:

ΠΕΡΙΒOΙΑΣ 6  • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr

Παρασκευαστής:

DERETIL AGRONUTRITIONAL S.L.U.
La Llacuna, 161, 2ª Planta 08018, Barcelona - Spain

Tel. +34 934 677 117, Fax: +34 934 677 631

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
● Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε

ή μη καπνίζετε. 
● Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και

τα ρούχα. 
● Φυλάξτε το μακριά από παιδιά, τρόφιμα και

ζωoτροφές.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση κα-
τάποσης καλέστε γιατρό. Δεν υπάρχει γνωστό
αντί δοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡOY ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
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