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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

NUTRIFER GII ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΜΙΝΟΞΕΑ 

 
Χηλικός παράγων υψηλής σταθερότητας που παρέχει πηγή σιδήρου εύκολα 
απορροφούμενου από τα φυτά. 
 

 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Iron chelate (χηλικός σίδηρος) EDDHA: Fe 6% β/β 
Iron chelate (χηλικός σίδηρος) orto-orto EDDHA: 2%  
Iron chelate (χηλικός σίδηρος) orto-para EDDHA: 4%  
Το χηλικό κλάσμα είναι σταθερό σε pH 4 έως 12 

 
Διανομέας: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
 

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Αμπέλια: 5 γρ./φυτό κατά τη φύτευση ή 20-50 γρ./πρέμνο με περίπου 10 κιλά νερό 
σε ανεπτυγμένη καλλιέργεια. 
Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιές, Βερυκοκιές: 50-150 γρ./δέντρο με 10-15 κιλά νερό. 
Μηλοειδή: Αχλαδιές και Μηλιές: 100-300 γρ./δέντρο με 10-15 κιλά νερό. 
Εσπεριδοειδή: Μικρά: 50-100 γρ./δέντρο. Μεγάλα: 150-250 γρ./δέντρο. Η 
εφαρμογή γίνεται με 10-25 λίτρα νερού και άμεση ενσωμάτωση. 
Φυτώρια δέντρων: γενικά 5-8 γρ./δενδρύλιο με 10-25 λίτρα νερού και άμεση 
ενσωμάτωση. 
Καλλωπιστικά-Ανθοκομικά: Σε γλάστρες (Γαρδένια, Χρυσάνθεμα, Μπιγόνια κ.α.) 
σε ήδη υγρό χώμα ρίξτε διάλυμα NUTRIFER GII 1 γρ./κιλό νερό. Στην Ορτανδία 5 
γρ./κιλό νερό. Σε βαριά προσβολή επαναλάβετε μετά από 8 ημέρες. 
Σε τριανταφυλλιές: 3-5 γρ./φυτό ή 10-20 γρ./m2, καθολικά. 
 Σε καλλωπιστικούς θάμνους: (αζαλέες, ροδόδεντρα, ορτανσίες): 10-20 γρ./φυτό, 
με το νερό του ποτίσματος. 
Σε καλλωπιστικά δέντρα: 50-100 γρ./φυτό ομοίως. Μεγάλη καλλιέργεια: Aραχίδα: 
Φυλλοψεκασμοί με διάλυμα 5% NUTRIFER GII + διαβρέκτη σε ποσότητα 30 λίτρα 
νερό/στρέμμα. 1-2 ραντίσματα. 
Λαχανικά: ριζοποτίσματα με 50-100 γρ. διαλύματος 2% (2 γρ. στο κιλό νερό), σε 
κάθε ρίζα, πριν από το πότισμα. 
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Για καθολική εφαρμογή: (σ’όλη την επιφάνεια) συστήνεται μια μέση δόση 5 
γρ./τετρ. μέτρο εδαφικής επιφάνειας. 
 

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα που περιέχουν βαριά μέταλλα δεν πρέπει να 
ανακατώνονται με το NUTRIFER GII. 
 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
pH: 8-9 (10g/l) 
Ειδικό βάρος: 1,59 
 

 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Το NUTRIFER GII περιέχει χηλικό σίδηρο στη μορφή Fe-EDDHA που απορροφάται 
αμέσως και είναι απολύτως αφομοιώσιμος από τα φυτά. Η τροφοπενία σιδήρου 
(κιτρίνισμα) παρατηρείται σε εδάφη με υψηλό pH (μεγάλη συγκέντρωση 
ασβεστίου), υψηλή εδαφική υγρασία (υπερβολικές βροχοπτώσεις ή αρδεύσεις) 
και σε περίσσεια άλλων στοιχείων (σχηματισμός αδιάλυτων ενώσεων σιδήρου). 

➢ Επαναφέρει τα χλωρωτικά καχεκτικά φυτά στον κανονικό ρυθμό ανάπτυξης 
τους. 

➢ Δίνει ζωηρά καταπράσινα φυτά. 
➢ Καρπούς και λουλούδια με έντονο χρώμα που αντέχουν στην μεταποίηση 

και συντήρηση. 
➢ Μεγάλες αποδόσεις, σίγουρη παραγωγή. 

 
  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Στην αρχική του συσκευασία μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο 
χώρο, και σε θερμοκρασία μέχρι 35 oC. 

• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

• ΠΡΟΣΟΧΗ:  Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το 
προϊόν πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν 
χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. 

 


