
Hi-Phos
ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρό διαφυλλικό λίπασμα που περιέχει 400 γρ/λίτρο Φωσφόρο (P O ), 2 5

74 γρ/λίτρο Κάλιο (K O) και 80 γρ/λίτρο Μαγνήσιο (MgO). 2

Λίπασμα ΕΚ
Πυκνό διάλυμα Φωσφόρου και Καλίου με Μαγνήσιο.
Υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του Φωσφόρου (P O ): 30% β/β2 5

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Καλίου : 5% β/β(K O)2

Υδατοδιαλυτό οξείδιο του Μαγνησίου : 5,5% β/β(MgO)
Καθαρό περιεχόμενο: 1440 γραμμάρια
Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. 
Να μην γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

Καλλιέργειες - Χρόνος εφαρμογής για 
διαφυλλικές εφαρμογές:
Το μ ά τ α ,  Π ι π ε ρ ι ά ,  Μ ε λ ι τ ζ ά ν α , 
Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Πεπόνι, 
Καρπούζι ,  Κολοκύθι) ,  Αγκινάρα, 
Φράουλα και άλλοι μικροί καρποί: 250-
400 κ.εκ/στρέμμα. Πρώτη εφαρμογή όσο 
το δυνατόν νωρίτερα της καλλιεργητικής 
περιόδου, εφόσον υπάρχει επαρκές 
φ ύ λ λ ω μ α .  Ο ι  κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι ε ς  θ α 
επωφεληθούν από μια 2η εφαρμογή 5-6 
ημέρες πριν την ανθοφορία.
Πατάτα, Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο: 
Εφαρμόστε 300-500 κ.εκ/στρέμμα κατά 
την ανάπτυξη των κονδύλων/βολβών, και 
πραγματοποιήστε  1 -3  πρόσθετες 
εφαρμογές κατά τη διόγκωση των 
κονδύλων/βολβών.
Μηλοειδή (Μήλα, Αχλάδια), Ακτινίδια, 
Σύκα ,  Πυρηνόκαρπα  (Βερ ίκοκα , 
Ροδάκινα,  Δαμάσκηνα,  Κεράσια , 
Νεκταρίνια), Αβοκάντο, Εσπεριδοειδή 
(Πορτοκάλι ,  Μανταρίνι ,  Λεμόνι) , 
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά,  Καρυδιά, 
Φιστικιά, Καστανιά), Ελιά, Αμπέλι 
(Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο): 300-
500 κ.εκ/στρέμμα κατά τη διάρκεια της 
ανοιξιάτικης και καλοκαιρινής βλάστησης 
και επανάληψη, εάν απαιτείται σε 
διάστημα 15 ημερών.
Μαρούλι, Σπανάκι, Κουνουπίδι, Λάχανο: 
250-350 κ.εκ/στρέμμα στα αρχικά στάδια 
ανάπτυξης όταν υπάρχε ι  αρκετό 
φύλλωμα για την καλύτερη πρόσληψη του 
προϊόντος. 
Βαμβάκι, Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, 
Τριτικάλε, Βρώμη, Σίκαλη), Αραβόσιτος, 
Ζαχαρότευτλα, Ελαιούχοι σπόροι 
(Ηλίανθος, και άλλοι ελαιούχοι σπόροι), 
Όσπρια (Φασόλια, Ρεβίθια, Φακές, 
Μπιζέλια), Πράσινα φασολάκια: 250-350 
κ .εκ/στρέμμα .  Πρώτη  εφαρμογή 
φυλλώματος στα αρχικά βλαστικά στάδια 
ανάπτυξης, όταν η καλλιέργεια έχει 
αρκετό φύλλωμα για την πρόσληψη του 
προϊόντος. Επανάληψη, εάν απαιτείται σε 
διάστημα 15 ημερών.

Για εφαρμογή με στάγδην άρδευση: 
450-1000κ.εκ/στρέμμα για όλες τις 
καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις: 
Το προϊόν να μην εφαρμόζεται όταν 
υπάρχει έντονο το ηλιακό φως και 

οθερμοκρασίες άνω των 25 C. Εάν είναι 
δυνατόν οι ψεκασμοί να γίνονται αργά το 
απόγευμα ή νωρίς το πρωί για καλύτερα 
αποτελέσματα.

Τρόπος εφαρμογής: 
Ψεκασμός καλύψεως με τα συνήθη 
ψεκαστικά μέσα.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού 
υγρού:
Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν το 
ανοίξετε και το χρησιμοποιήσετε. 
Ο εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να είναι 
καθαρός. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο 
μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, 
αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο 
νερό με συνεχή ανάδευση.
Ξεπλύνετε προσεκτικά το δοχείο, 
προσθέστε τα ξεπλύματα στο ψεκαστικό 
δ ο χ ε ί ο  κ α ι  ε φ α ρ μ ό σ τ ε  χ ω ρ ί ς 
καθυστέρηση. Διατηρήστε την ανάδευση 
καθ' όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. 
Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη 
χρήση.

Συνδυαστικότητα:
Το Hi-Phos είναι φυσικά και χημικά 
σ υ μ β α τ ό  μ ε  έ ν α  ε υ ρ ύ  φ ά σ μ α 
αγροχημικών προϊόντων. Διαβάζετε 
πάντα την ετικέτα των άλλων προιόντων 
προτού αναμίξετε με το Hi-Phos. Μην 
αναμιγνύετε το Hi-Phos με ιδιαίτερα 
αλκαλικά προϊόντα. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, να προηγηθεί δοκιμή μικρής 
κλίμακας.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Διατηρείτε το προϊόν σε δροσερό, καλά 
αεριζόμενο κατάλληλο χώρο. Μην 
αποθηκεύετε σε χώρους που έχουν 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε 
άμεσες πηγές θερμότητας.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
=Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
=Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζεται όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
=Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
=Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/
=μέσα ατομικής προστασίας, για τα μάτια/πρόσωπο.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
=ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
=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.
=Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε τον γιατρό.
=Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε τον γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Διανομή: 
CHEMINOVA Agro A/S Greek Branch
Λ. Συγγρού 348, 17674 Καλλιθέα
ΤΗΛ.: 211 198 3903- ΦΑΞ.: 211 113 8614
Εταιρεία του ομίλου: FMC Corporation

Αρ.παρτίδας/Ημερ.παραγωγής: Αναγράφεται επί της φιάλης

Παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη FMC AGRO LIMITED.
Rectors Lane, Pentre, Flintshire, CH5 2DH, Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιεχόμενο: 1 λίτρο
(Σε χαρτοκιβώτια 12Χ1 λίτρο)


