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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

POWER-2 Fe ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΜΙΝΟΞΕΑ 

 
Το POWER-2 Fe αποτελεί μια πλούσια πηγή αφομοιώσιμου σιδήρου. 

 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Χηλικός σίδηρος (Fe): 7% β/ο 
Σίδηρος σε χηλική μορφή με EDTA 
 

 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
 

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Δόσεις: 
Προληπτικά: 100 – 150 cc σε 100 κιλά νερό σε 1 – 3 εφαρμογές. 
Θεραπευτικά: 150 – 300 cc σε 100 κιλά νερό σε 2 – 3 εφαρμογές. 
1η εφαρμογή: πριν την άνθηση 
2η εφαρμογή: μετά την πτώση των πετάλων 
3η εφαρμογή: 15 – 20 μέρες μετά την 2η εφαρμογή 
Μεγάλες καλλιέργειες: 100 – 300 cc ανά στρέμμα σε 1 – 3 εφαρμογές. 
 
 

 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Το POWER-2 Fe είναι ένα εξειδικευμένο για διαφυλλική χρήση παρασκεύασμα χηλικού 
σιδήρου, κατάλληλο για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
προκύπτουν από την έλλειψη του ιχνοστοιχείου σ’ όλες τις καλλιέργειες. Η τροφοπενία 
σιδήρου γνωστή και σαν χλώρωση, εκδηλώνεται με κιτρίνισμα των φύλλων που οφείλεται 
στην αδυναμία σύνθεσης χλωροφύλλης και έχει σαν αποτέλεσμα την μειωμένη βλάστηση 
και χαμηλή απόδοση των καλλιεργειών. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση της χλώρωσης 
κλιμακώνει το μέγεθος του προβλήματος. Η χλώρωση σιδήρου εμφανίζεται έντονα σε 
ασβεστούχα εδάφη με αλκαλικό PH, σε πολύ όξινα και σε ελαφρά, αμμώδη εδάφη, φτωχά 
σε οργανική ουσία. 
 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
pH (στο 100%) ≈ 6-7 
Ειδικό βάρος: 1,3 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Η ειδική μέθοδος παρασκευής του και ένας ισχυρός χηλικός παράγοντας, 
εξασφαλίζουν την προστασία των ιόντων του σιδήρου από πιθανή οξείδωση και 
αδρανοποίησή τους. Το POWER-2 Fe περιέχει συστατικά που διευκολύνουν την 
ταχύτατη απορρόφησή του από τα επιδερμικά κύτταρα των φύλλων και πρωτεΐνες, 
αμινοξέα, υδατάνθρακες που επιτυγχάνουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 
ιόντων σιδήρου από τα φυτά. 

  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. 

Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό). 

 

• 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. 

 


