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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 
• Mην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, 

όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 

• Μην αναπνέετε σκόνη/
αναθυμιάσεις/αέρια/
συγκεντρώσεις σταγονιδίων/
ατμούς εκνεφώματα. 

• Να μην έρθει σε επαφή με τα 
μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. 

• Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/
μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/πρόσωπο. 

• Σε περίπτωση ανεπαρκούς 
αερισμού, να φοράτε μέσα 
ατομικής προστασίας.

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.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προ-
καλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.
Προφυλάξεις για το οικοσύ-
στημα: 
Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης 
ή άρδευσης με το προϊόν ή τη 
συσκευασία του.
Πρώτες Βοήθειες: Αν πέσει στα 
μάτια, πλύνετε τα με άφθονο νερό. 
Αν εμφανιστούν συμπτώματα, 
συμβουλευθείτε γιατρό. Σε περί-
πτωση επαφής με το δέρμα, πλυ-
θείτε καλά με νερό και σαπούνι. Σε 
περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε 
τον παθόντα στον καθαρό αέρα. 
Σε περίπτωση κατάποσης, μην 
προκαλείτε εμετό, πιείτε νερό, 
συμβουλευθείτε γιατρό και δείξτε 
την ετικέτα.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 
210 77 93 777

Τρόπος Χρήσης
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν  
τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του  
ψεκαστικού μηχανήματος με 
νερό μέχρι τη μέση, προσθέστε 
την απαιτούμενη ποσότητα 
AMALGEROL με συνεχή  
ανάδευση και συμπληρώστε με 
το υπόλοιπο νερό. Συνεχίστε την 
ανάδευση καθ’ οδόν για το χωράφι 
και καθ’ όλη τη διάρκεια του ψεκα-
σμού. Καθαρίστε όλα τα μέρη του 
ψεκαστικού μετά την εφαρμογή.

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

Αποθήκευση και Διάθεση
Διατηρείστε το προϊόν στην 
αρχική του κλειστή συσκευασία σε 
ασφαλή χώρο. Φυλάξτε το μακριά 
από απ’ ευθείας ηλιακό φως και 
σε θερμοκρασίες μεταξύ 5 και 25° 
C. Ξεπλύνετε καλά τη συσκευασία, 
ρίχνοντας τα νερά του ξεπλύματος 
στο ψεκαστικό δοχείο. Συγκε-
ντρώστε τα κενά δοχεία/φιάλες 
συσκευασίας και καταστρέψτε τα 
με ασφαλή τρόπο. Μην τα χρησι-
μοποιείτε για άλλο σκοπό.
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν 
τη χρήση.

 ► Ενισχυτικό της φυτικής 
ανάπτυξης.

 ► Βελτιωτικό της ποιότητας και της 
παραγωγής τόσο σε εκτατικές 
καλλιέργειες όσο και σε οπωρο-
κηπευτικά.

 ► Επιτάχυνση της αποσύνθεσης 
φυτικών υπολειμμάτων.

 ► Βελτιωτικό της δομής και ποιότη-
τας του εδάφους.

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

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.

Παρατεταμένη έκθεση
μπορεί να προκαλέσει 

ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Δόσεις και Χρόνος εφαρμογής
Λαχανικά: 300 κ.εκ./στρ./εφαρμο-
γή,1η εφαρμογή 14 ημέρες μετά τη 
φύτευση/φύτρωμα, επανάληψη 3-5 
φορές ανά 10 ημέρες. Τελευταία 
εφαρμογή, 3 ημέρες πριν τη 
συγκομιδή.

Θερμοκήπια: Με στάγδην 
άρδευση:
0,02%-0,05% (200 κ.εκ.-500 κ.εκ. 
σε 1000 λίτρα νερό), εφαρμογές 
ανά 10-14 ημέρες.
Διαφυλλικά: 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 
διόγκωσης των στολόνων μέχρι 
το στάδιο κονδύλων σε μέγεθος 
μπιζελιού. Γίνονται 3 εφαρμογές 
ανά 10-14 ημέρες.

Αμπέλια: 300 κ.εκ./στρ./εφαρ-
μογή, 4-5 εφαρμογές μεταξύ της 
εμφάνισης της ανθοταξίας και το 
κλείσιμο της σταφυλής.

Οπωροφόρα δένδρα: 300-500 
κ.εκ./στρ./εφαρμογή, 4-5 εφαρ-
μογές μεταξύ 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 εφαρ-
μογές):
300-500 κ.εκ/στρ. στα 8-10 φύλλα 
300-500 κ.εκ/στρ., 1-2 εφαρμογές 
σε συνδυασμό με τις εφαρμογές 
εντομοκτόνων/ μυκητοκτόνων.

Μπιζέλια, φασόλια: 300-500 
κ.εκ/στρ. και εφαρμογές πριν την 
άνθηση (min. 2 εφαρμογές)

Ηλίανθος: 500 κ.εκ/στρ. πριν 
τη φύτευση (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 διεισδύσει το προϊόν στο ριζικό 
σύστημα. Χρόνος: 2-3 ημέρες μετά 
το κούρεμα, επανάληψη κάθε 4-6 
εβδομάδες. 

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

„Για να αποφύγετε τους κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθείστε τις 

οδηγίες χρήσης“ . 

Το AMALGEROL είναι
100% βιο-αποικοδομούμενο

Παρασκευάζεται από:
Hechenbichler GmbH, Αυστρία

Διανομή στην Ελλάδα από:

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε.

Μεσογείων 335,
15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 2130065000 Περιεχόμενο:  

3 λίτρα


