
Προφυλάξεις για το χρήστη:
– Φυλάξτε το κλειδωµένο, µακριά
από παιδιά. – Φυλάξτε το µακριά
από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
– Μην αναπνέετε το ψεκαστικό
υγρό. – Αποφύγετε επαφή µε τα
µάτια και το δέρµα. – Φοράτε κα-
τάλληλη προστατευτική ενδυµασία,
γάντια και συσκευή προστασίας
µατιών προσώπου.
Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα:
Μη µολύνετε τα νερά ύδρευσης ή
άρδευσης µε το προϊόν ή τη συ-
σκευασία του.
Πρώτες Βοήθειες:
Αν πέσει στα µάτια, πλύνετε τα µε
άφθονο νερό. Αν εµφανιστούν συµ-
πτώµατα, συµβουλευθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής µε το
δέρµα, πλυθείτε καλά µε νερό και
σαπούνι.
Σε περίπτωση εισπνοής, µεταφέ-
ρετε τον παθόντα στον καθαρό
αέρα.
Σε περίπτωση κατάποσης, µην
προκαλείτε εµετό, πιείτε νερό,
συµβουλευθείτε γιατρό και δείξτε
την ετικέτα.

Τρόπος Χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη
χρήση.
Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µη-
χανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση,
προσθέστε την απαιτούµενη ποσό-
τητα AMALGEROL Premium µε συ-
νεχή ανάδευση και συµπληρώστε µε
το υπόλοιπο νερό. Συνεχίστε την ανά-
δευση καθ’ οδόν για το χωράφι και
καθ’ όλη τη διάρκεια του ψεκασµού.
Καθαρίστε όλα τα µέρη του ψεκαστι-
κού µετά την εφαρµογή.

Συνδυαστικότητα
Το AMALGEROL Premium συνδυάζε-
ται µε όλα σχεδόν τα γεωργικά
σκευάσµατα. Να ελέγχεται πάντα η
ετικέτα του σκευάσµατος που πρό-
κειται να συνδυασθεί για πιθανούς
περιορισµούς. Το AMALGEROL Pre-
mium δεν συνδυάζεται µε λιπάσµατα
υψηλής περιεκτικότητας σε Άζωτο
(Ν), µε ζιζανιοκτόνα επαφής και µυ-
κητοκτόνα επαφής που έχουν όξινη
αντίδραση. Πάντα να γίνεται µια δο-
κιµή συνδυαστικότητας πριν την
εφαρµογή.

Αποθήκευση και ∆ιάθεση
∆ιατηρείστε το προϊόν στην αρχική
του κλειστή συσκευασία σε ασφαλή
χώρο. Φυλάξτε το µακριά από απ’ ευ-
θείας ηλιακό φως και σε θερµοκρα-
σίες µεταξύ 5 και 25° C.
Ξεπλύνετε καλά τη συσκευασία, ρί-
χνοντας τα νερά του ξεπλύµατος στο
ψεκαστικό δοχείο. Συγκεντρώστε τα
κενά δοχεία/φιάλες συσκευασίας και
καταστρέψτε τα µε ασφαλή τρόπο. Μην
τα χρησιµοποιείται για άλλο σκοπό.

∆όσεις και Χρόνος εφαρµογής
Λαχανικά: 300 κ.εκ./στρ./εφαρµογή,
1η εφαρµογή 14 ηµέρες µετά τη φύ-
τευση/φύτρωµα, επανάληψη 3-5
φορές ανά 10 ηµέρες. Τελευταία
εφαρµογή, 3 ηµέρες πριν τη συγκο-
µιδή.
Θερµοκήπια: Με στάγδην άρδευση:
0,02%-0,05% (200 κ.εκ.-500 κ.εκ.
σε 1000 λίτρα νερό), εφαρµογές
ανά 10-14 ηµέρες.
∆ιαφυλλικά: 0,3%-0,5% (300-500
κ.εκ./100 λίτρα νερό), εφαρµογές
ανά 10-14 ηµέρες.
Πατάτα: 300-500 κ.εκ/στρ. και
εφαρµογές από το στάδιο της διόγ-
κωσης των στολόνων µέχρι το στά-
διο κονδύλων σε µέγεθος µπιζελιού.
Γίνονται 3 εφαρµογές ανά 10-14
ηµέρες.
Αµπέλια: 300 κ.εκ./στρ./εφαρµογή,
4-5 εφαρµογές µεταξύ της εµφάνι-
σης της ανθοταξίας και το κλείσιµο
της σταφυλής.
Οπωροφόρα δένδρα: 300-500 κ.εκ./
στρ./εφαρµογή, 4-5 εφαρµογές µε-
ταξύ ρόδινης κορυφής και έναρξης
αλλαγής χρώµατος των καρπών.
Σιτηρά-Αραβόσιτος: Αποσύνθεση
της καλαµιάς: Ψεκάστε µε 300-500
κ.εκ./στρέµµα µαζί µε 1 κιλό Ουρία
πάνω στην καλαµιά. Να ακολουθεί
αµέσως όργωµα του εδάφους.
Ζαχαρότευτλα (min. 2 εφαρµογές):
300-500 κ.εκ/στρ. στα 8-10 φύλλα
300-500 κ.εκ/στρ., 1-2 εφαρµογές
σε συνδυασµό µε τις εφαρµογές εν-
τοµοκτόνων/µυκητοκτόνων.
Μπιζέλια, φασόλια: 300-500 κ.εκ/
στρ. και εφαρµογές πριν την άνθηση
(min. 2 εφαρµογές)
Ηλίανθος: 500 κ.εκ/στρ. πριν τη φύ-
τευση (στο έδαφος) και επανάληψη
πριν το κλείσιµο των σειρών.
Γκαζόν: Ψεκάστε µε 1-2 λίτρα και
min. 100 λίτρα νερό ανά 1000 m².
Συνιστάται να ακολουθεί πότισµα
µετά την εφαρµογή για να διεισδύ-
σει το προϊόν στο ριζικό σύστηµα.
Χρόνος: 2-3 ηµέρες µετά το κού-
ρεµα, επανάληψη κάθε 4-6 εβδοµά-
δες.

Περιορισµοί κατά τη χρήση
Εφαρµόζετε το AMALGEROL
Premium κατά τις πρωινές ή απο-
γευµατινές ώρες. Μην εφαρµόζετε
το προϊόν αµέσως µετά τη βροχή ή
όταν αναµένεται παγετός.

Ενισχυτικό
της φυτικής ανάπτυξης.

Βελτιωτικό της ποιότητας
και της παραγωγής τόσο σε
εκτατικές καλλιέργειες όσο
και σε οπωροκηπευτικά.

Επιτάχυνση της αποσύνθεσης
φυτικών υπολειµµάτων.

Βελτιωτικό της δοµής και
ποιότητας του εδάφους.

Σύνθεση: Αιθέρια έλαια,
Εκχυλίσµατα φυτών,
Εκχυλίσµατα φυκιών.
Συνολικός οργανικός
άνθρακας ελαχ. 20%

Περιεχόµενο: 1 Λίτρο

Παρασκευάζεται από:
Hechenbichler GmbH, Αυστρία

Αντιπρόσωπος για την Ευρώπη:
CHEMINOVA A/S, ∆ανία

∆ιανοµή στην Ελλάδα από:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Μεσογείων 335,
15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 2130065000

Το AMALGEROL Premium
είναι

100% βιο- αποικοδοµούµενο


