
5 κιλά

BLACK MAGIC
Περιέχει Λιγνοσουλφονικά και Χουμικό οξύ

Εδαφοβελτιωτικό σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/2004

ΣΥΝΘΕΣΗ % β/β % β/ο

Ολικό άζωτο (N), νιτρικό 8.4% 12.6%

Ασβέστιο (CaO), υδατοδιαλυτό  14.7% 22.1%

Βόριο (B), υδατοδιαλυτό  0.03% 0.045%

Χαλκός (Cu), EDTA 0.09% 0.135%

Σίδηρος (Fe), EDTA 0.23% 0.35%

Μαγγάνιο (Mn), EDTA 0.13% 0.20%

Μολυβδαίνιο (Mo), υδατοδιαλυτό 0.02% 0.03%

Ψευδάργυρος (Zn), EDTA 0.066% 0.1%

Πυκνότητα : 1,50 κιλά / λίτρο

Διαφυλλικά 
ενεργά



Παρασκευάζεται από την:
Lima Europe NV
Doelhaagstraat 77/1
2840 Rumst - Belgium

Αριθμός παρτίδας: 20200175
Ημερομηνία παραγωγής: 01/2021 
Καθαρό βάρος: 5 κιλά

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Δηλώσεις προφύλαξης:
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
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.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Ξεπλύνετε το στόμα.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ διεθνείς κανονισμούς.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
“Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί”
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Το GROGREEN BLACK MAGIC είναι ένα μοναδικό εδαφοβελτιωτικό που συνδυάζει άζωτο, ασβέστιο, χουμικό οξύ, 
σάκχαρα και ιχνοστοιχεία. Προϊόν χαμηλού pH. Θα βελτιώσει τoν εξαερισμό του εδάφους, την αποστράγγιση, την ικανότητα 
συγκράτησης υγρασίας, το βιολογικό κύκλο του εδάφους και τη διαθεσιμότητα του σε μικροθρεπτικά συστατικά. Ενδείκνυται
για αλκαλικά και αλατούχα εδάφη.

Εφαρμογή εδάφους:
Μεγάλη καλλιέργεια (δημητριακά, ηλίανθος, βαμβάκι, σόγια, αραχίδες κ.λπ.): Εφαρμόστε 0.3-0.5 kg / στρέμμα 
στην αρχή του κύκλου καλλιέργειας. Επανάληψη εφαρμογής 1-2 φορές κατά τη διάρκεια του κύκλου.
Λαχανικά Υπαίθρου (ντομάτα, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, κ.λπ.): Εφαρμόστε 0,3-0,5 κιλά / στρέμμα στην αρχή 
του σταδίου ανάπτυξης ριζών. Επαναλάβετε μετά την καρπόδεση και κατά το στάδιο ανάπτυξης των καρπών.
Λαχανικά θερμοκηπίου (ντομάτα, αγγούρι, πεπόνι, φράουλες κ.λπ.): Εφαρμόστε 0,5-1 κιλά / στρέμμα μετά τη 
μεταφύτευση μέχρι την ανθοφορία. Επαναλάβετε μετά την καρπόδεση και κατά το στάδιο ανάπτυξης των καρπών με 
0,5 κιλό/ στρέμμα.
Οπωροφόρα δέντρα: (εσπεριδοειδή, σταφύλια, μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, κεράσια, νεκταρίνια, βερίκοκα, μπανάνα, 
παπάγια κ.λπ.): Εφαρμόστε 0,5 - 1 kg / στρέμμα την άνοιξη. Επαναλάβετε 1-2 φορές κατά την περίοδο της ενεργού 
ανάπτυξης φρούτων με 0,5 kg / στρέμμα.

Διαφυλλική Εφαρμογή:
Εφαρμόστε 0,25 – 0,5 κιλά/ στρέμμα ανά εφαρμογή κατά τη διάρκεια των κρίσιμων σταδίων ανάπτυξης της καλλιέργειας 
όπως η έναρξη της ριζοβολίας, η  ανάπτυξη των ριζών, κατά την καρπόδεση. Μην υπερβαίνετε τη συγκέντρωση των 
0,5% (5 γρ./λίτρο νερού). Χρησιμοποιείτε πάντα επαρκή ποσότητα νερού ώστε να εγγυηθείτε πλήρη κάλυψη του 
φυλλώματος. Μην εφαρμόζετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε περιπτώσεις υψηλού stress των φυτών (υψηλής 
υδατικής καταπόνησης). Το καλύτερο διάστημα εφαρμογής είναι νωρίς το πρωί ή το βράδυ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Υδρολίπανση/Ψεκασμός φυλλώματος

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα:
ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 
Τηλ.: 2310 569630 -3, 
Fax: 2310 797047, 
E-mail:info@farmachem.gr


