
VERCAL
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται 

στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

Υδατοδιαλυτό υγρό λίπασμα ασβεστίου για 
διαφυλλική εφαρμογή σε καρποφόρα δένδρα 
και άλλες καλλιέργειες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ: Το VERCAL είναι πλήρως υδατοδιαλυτό 
υγρό λίπασμα Ασβεστίου υπό μορφή  χλωριούχου ασβεστίου, για 
διαφυλλική εφαρμογή, για την αντιμετώπιση της έλλειψης  
ασβεστίου σε καρποφόρα δένδρα και άλλες καλλιέργειες.

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.

ΠΡΟΣΟΧΗ

15140200 / 10102019, GREECE

E,VERCAL,12X1L,G#F/BX GR FMC             

Προκαλεί  σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
Προφυλάξεις: =Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
=Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής
 προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. =ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  =Εάν δεν υποχωρεί  ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: =Επαφή με τα μάτια: Κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά 
και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά. Καλέστε ένα γιατρό εάν δεν υποχωρεί ο ερεθισμός. =Επαφή με το 
δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα βαμμένα ή πιτσιλωμένα ρούχα που δεν προσκολλώνται στο δέρμα. 
Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. =Εισπνοή: Απομακρύνετε το άτομο από την έκθεση 
εξασφαλίζοντας την ασφάλεια του ατόμου ενώ το κάνετε. =Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗ 
προκαλείτε εμετό. Αν το άτομο έχει τις αισθήσεις του, δώστε του να πιει 2 ποτήρια νερό. Κάντε αμέσως 
ιατρική εξέταση. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθήστε συμπωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΛΙΠΑΣΜΑ  ΕΚ
Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου

Υδατοδιαλυτό οξείδιο ασβεστίου (CaO): 16 % β/β
Περιεχόμενο: 1,32 κιλά

Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση 
αναγνωρισμένης ανάγκης. 

Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Σ  Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι  Σ ΤΑ Δ Ι Α 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μήλα: Η χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο αυξάνει 
τον κίνδυνο πικρής κηλίδωσης, σκωριόχρωσης, 
σχισίματος του δέρματος, ή ρωγμών της επιφάνειας 
και μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τις δυνατότητες 
αποθήκευσης των καρπών. Οι εφαρμογές του 
ασβεστίου συμβάλλουν στην αποκατάσταση του 
δέντρου καθ 'όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής 
περιόδου. Δόση 200-500κ.εκ ανά στρέμμα από το 
στάδιο του μπουμπουκιού μέχρι την αρχή της 
ανθοφορίας και από την έναρξη της καρπόδεσης έως 
την συγκομιδή ανά 7-10 ημέρες.
Τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα: 250-500 κ.εκ/στρέμμα 
από την καρπόδεση έως την συγκομιδή.
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό, 
μαρούλι ,  σπανάκι ,  λάχανο,  κουνουπίδι , 
μπρόκολο, αγκινάρα, φασολάκια: 250-500 
κ.εκ/στρέμμα ξεκινώντας 15-20 ημέρες μετά την 
μεταφύτευση.
Πατάτα, καρότο: 250-500 κ.εκ/στρέμμα ξεκινώντας 
από την διόγκωση του κονδύλου και επανάληψη ανά 
20-25 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Κρεμμύδι, σκόρδο, βολβοί: 250-500 κ.εκ/στρέμμα 
ξεκινώντας από την διόγκωση του βολβού και 
επανάληψη ανά 20-25 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο): 250-500 κ.εκ/ 
στρέμμα από την διόγκωση των οφθαλμών  ως την 
αρχή της άνθησης  και στην συνέχεια από την 
καρπόδεση ως την συγκομιδή ανά 10 ημέρες.
Φράουλα, μούρα: 250-500 κ.εκ/ στρέμμα από την 
καρπόδεση έως την συγκομιδή.
Εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα,  συκιά, ακτινίδιο: 
250-500 κ.εκ/ στρέμμα από την διόγκωση των 
οφθαλμών  ως την αρχή της άνθησης  και στην 
συνέχεια από την καρπόδεση ως την συγκομιδή ανά 7-
10 ημέρες.
Αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκι, καστανιά: 250-500 
κ.εκ/ στρέμμα Εφαρμόστε στην καρπόδεση και 
επαναλάβετε τη εφαρμογή εάν απαιτείται μετά από 15-

20 ημέρες
Ελιά: 250-500 κ.εκ/ στρέμμα από την καρπόδεση και 
επανάληψη μετά από 20-25 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Βαμβάκι: 100-150 κ.εκ/στρέμμα κατά την έναρξη της 
άνθησης και επανάληψη μετά από 7-14 ημέρες.
Σιτηρά: 75-100 κ.εκ/στρέμμα κατά την επιμήκυνση του 
βλαστού.
Αραβόσιτος, ζαχαρότευτλα: 125-150 κ.εκ/στρέμμα 
κατά την επιμήκυνση του βλαστού.
Ελαιούχοι σπόροι, ελαιοκράμβη :  100-150 
κ.εκ/στρέμμα εφαρμογή μετά την ανθοφορία.
Όσπρια: Φασόλια, ρεβίθια, φακές, μπιζέλια: 75-
100κ.εκ/στρέμμα στην αρχή της άνθησης .
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: =Για εφαρμογή με στάγδην 
άρδευση δοσολογία 0,7-1 λίτρο /στρέμμα. Αποφύγετε 
τον ψεκασμό σε υψηλές θερμοκρασίες και ακραίες 
συνθήκες. =Μικρότερες δόσεις κατά τα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. =Οι δόσεις  πρέπει επίσης να είναι 
ανάλογες με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες 
στρες. =Οι προτεινόμενες δόσεις μπορεί να ποικίλουν 
λόγω διαφορετικών τύπων εδάφους, διαφορετικών 
γεωργικών πρακτικών και καιρικών συνθηκών. Να 
συμβουλεύεστε  πάντα έναν τεχνικό. 
Εκτατικές καλλιέργειες: Εφαρμόζεται όταν υπάρχει 
στρές λόγω ξηρασίας ειδικά αμέσως μετά τη 
γονιμοποίηση των άνθεων.
Όγκος νερού: Ανάλογα με το μέγεθος του δέντρου  
εφαρμόστε 15 - 50 λίτρα ανά στρέμμα. Σε πλήρως 
ανεπτυγμένα δένδρα  εφαρμόζετε επαρκές νερό έτσι 
ώστε να φτάσει στο επίπεδο της απορροής.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ανακινήστε καλά το δοχείο 
πριν το  ανοίξετε και το χρησιμοποιήσετε. Ο 
εξοπλισμός ψεκασμού πρέπει να είναι καθαρός. 
Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού με νερό μέχρι τη μέση, 
αρχίστε την ανάδευση και προσθέστε την απαιτούμενη 
ποσότητα VERCAL. Ξεπλύνετε καλά το δοχείο, 
προσθέστε τα ξεπλύματα στη δεξαμενή ψεκασμού 
ολοκληρώστε το γέμισμα και εφαρμόστε χωρίς 
καθυστέρηση. Μην εισπνέετε πάνω από το προϊόν. 
Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη  χρήση. 
ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το VERCAL είναι φυσικά και 
χημικά συμβατό με ένα ευρύ φάσμα αγροχημικών 
προϊόντων. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για 
τις τελευταίες πληροφορίες.
Να διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα του προϊόντος  
προσεκτικά πριν την ανάμειξη με το VERCAL.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Φυλάσσετε σε θερμοκρασία 
μεγαλύτερη των 5°C. Κρατήστε το σε δροσερό μέρος, 
καλά αεριζόμενο και κατάλληλο μέρος. Μην το 
αποθηκεύετε σε μέρη με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά  
πηγές θερμότητας. 

Περιεχόμενο: 1 λίτρο
(Σε χαρτοκιβώτια 12Χ1 λίτρο)

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


