NEOFERRUM
Σίδηρος(Fe) EDDHSA 6% - (4.0% o-o)

EC FERTILISER

Ο σίδηρος(Fe) NEOFERRUM -EDDHA 6%(4.0% o-o) είναι ένα πολύ καθαρό λίπασμα, το οποίο διαλύεται γρήγορα
και εντελώς. Το προϊόν μας συνιστάται σε διάφορα φαινολογικά στάδια. Το υψηλό επίπεδο του σιδήρου στη
φόρμουλά μας βελτιώνει την παραγωγή χλωροφύλλης. Παρέχει μια ισχυρή κορυφαία ζώνη, απαλλαγμένη από
χλωρώσεις. Σίδηρος 100% χηλικοποιημένος και εξαιρετικά διαθέσιμος. Εύκολος σε χειρισμό, διάλυση και εφαρμογή.
Αναπτύχθηκε για υδρολίπανση σε υπαίθριες, θερμοκηπιακές καλλιέργειες και υδροπονία. Επίσης είναι κατάλληλος
για ενσωμάτωση στο έδαφος.
* Κατάλληλος για χρήση σε βιολογικές καλλιέργειες, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. για τη Βιολογική
Γεωργία.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟÏΟΝΤΟΣ:
• Ταχέως διαλυτό
• Χωρίς αμμώνιο
• Σκούροι καφέ μικρόκοκκοι
• Υψηλή και γρήγορη απορρόφηση
• Υψηλή αποτελεσματικότητα
• Κατάλληλο για όξινα και αλκαλικά εδάφη
• Σταθερό σε μεγάλο εύρος τιμών pH
ΣΥΝΘΕΣΗ:
Υδατοδιαλυτός Σίδηρος(Fe)-EDDHSA*-6,0%β/β
Χηλικός Σίδηρος(Fe)[ο-ο]-EDDHSA**-4,0%β/β
*υδατοδιαλυτός, **Χηλικός Σίδηρος [ορθο-ορθο]-EDDHSA.
Λίπασμα για υδρολίπανση. Να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει αναγνωρισμένη ανάγκη. Μην ξεπερνάτε τις κατάλληλες τιμές δόσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
• Μέσω αρδευτικού συστήματος
• Με ενσωμάτωση στο έδαφος

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καλλιέργεια
Λαχανικά

Καρποφόρα δέντρα (νεαρά)

Καρποφόρα δέντρα (ενήλικα)

Εσπεριδοειδή (νεαρά)

Εσπεριδοειδή (ενήλικα)

Ανθοφόρα/καλλωπιστικά

Αμπέλια (νεαρά)

Αμπέλια (ενήλικα)

Επιτραπέζια σταφύλια

ελάχιστη ποσότητα kg
ανά στρέμμα
ανά καλλιεργητική
περίοδο

μέγιστη ποσότητα kg
ανά στρέμμα
ανά καλλιεργητική
περίοδο

2 εφαρμογές:
• 4 εβδομάδες μετά τη
φύτευση
• Μέχρι την έναρξη της
ανθοφορίας

1,0

1,5

2 εφαρμογές:
• Από το άνοιγμα των
φυλλοφόρων ματιών
• Μέχρι τη βλαστική ανάπτυξη

0,7

1,8

2 εφαρμογές:
• Από το άνοιγμα των
φυλλοφόρων ματιών
• Μέχρι τη βλαστική ανάπτυξη

1,5

4,5

2-3 εφαρμογές:
• Κατά τη βλαστική ανάπτυξη
• Ανοιξιάτικη εφαρμογή
• Φθινοπωρινή εφαρμογή

0,7

1,6

2-3 εφαρμογές:
• Κατά τη βλαστική ανάπτυξη
• Ανοιξιάτικη εφαρμογή
• Φθινοπωρινή εφαρμογή

1,5

4,5

• Ανοιξιάτικη εφαρμογή
• Με τα πρώτα συμπτώματα
χλώρωσης

1,0

5,0

0,9

1,8

1,8

5,5

1,5

5,5

Χρόνος εφαρμογής

• Κατά το άνοιγμα των
φυλλοφόρων ματιών
• Με τα πρώτα συμπτώματα
χλώρωσης
• Κατά το άνοιγμα των
φυλλοφόρων ματιών
• Με τα πρώτα συμπτώματα
χλώρωσης
• Κατά το άνοιγμα των
φυλλοφόρων ματιών
• Με τα πρώτα συμπτώματα
χλώρωσης

Είναι δυνατή η εφαρμογή χαμηλότερης δόσης από τη συνιστώμενη σε περίπτωση χαμηλού κινδύνου ανεπάρκειας ή
για να αποφευχθεί μια αναμενόμενη πιθανή ελαφρά ανεπάρκεια.
Οι αναφερόμενες δόσεις και τα στάδια εφαρμογής δίδονται ως κατευθυντήρια γραμμή. Οι ακριβείς δόσεις, η
συγκέντρωση και το στάδιο εφαρμογής εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες, τη χρήση άλλων λιπασμάτων και
μπορούν να δοθούν μόνο μετά από μια αντικειμενική διάγνωση.

Ο Σίδηρος(Fe) NEOFERRUM EDDHSA 6% παράγεται για την HortiLand Holland.
Αποκλειστική διανομή για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή:
Hortiland Hellas, Τ.Θ. 1609 Τ.Κ. 19004 ΣΠΑΤΑ-ΑΤΤΙΚΗ
τηλ.: 2106010810 - www.hortiland.gr

