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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SOLFERRO ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ  

 
Λίπασμα Θειικού Σιδήρου σε κοκκώδη μορφή,  ενισχυμένο με Μαγνήσιο και 
ιχνοστοιχεία για την πρόληψη και τη διόρθωση τροφοπενιών Σιδήρου. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

 
Εγγυημένη σύνθεση % β/β 

 

Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός 12 % 

Μαγγάνιο (Mn) διαλυτό στο νερό   0,55% 

Ψευδάργυρος (Zn) διαλυτός στο νερό   0,49% 

Μαγνήσιο (MgO) ολικό 5.1% 

Μαγνήσιο  (MgO) διαλυτό στο νερό   3% 

Θειικός ανυδρίτης (SO3) διαλυτός στο νερό 37% 

 
Διανομή: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέϊπ φρουτ): 10-20 κιλά/στρ, 
ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων, στην αρχή της άνοιξης 
και συμπληρωματικά αρχές καλοκαιριού. 
Αμπέλι (Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο, Σουλτανίνα): 100-150 γρ./πρέμνο ανάλογα με 
την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων, στη νέα βλάστηση. 
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, 
Δαμασκηνιά, Βερικοκιά): 10-20 κιλά/στρ. ανάλογα με την ηλικία και την 
παραγωγικότητα των δένδρων, στις αρχές της άνοιξης. 
Eλιά: 0,5-2 κιλά/δένδρο, ανάλογα με την ηλικία και την παραγωγικότητα των δένδρων. 
Λαχανικά: 10-20 κιλά/στρ, σε 2 δόσεις. 
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 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Συνιστάται καλό πότισμα μετά την εφαρμογή και παράχωμα. Οι δόσεις εξαρτώνται 

από το μέγεθος και την ανάπτυξη των φυτών, την ένταση της χλώρωσης και τη 

σύσταση του εδάφους. Οι μεγάλες δόσεις είναι για πολύ ανεπτυγμένα φυτά, για 

χλωρώσεις βαριάς μορφής και βαριά αδιαπέραστα εδάφη. Στα αμμώδη εδάφη 
απαιτούνται συχνότερες εφαρμογές και μικρότερες δόσεις. Συστήνεται η εφαρμογή 
του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις της ετικέτας. Μην υπερβαίνεται τις 
συνιστώμενες δοσολογίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. Δεν 

είναι εύφλεκτο υλικό, αλλά εάν εμπλακεί σε φωτιά, θα επιτείνει τη φωτιά με 
πιθανότητα βίαιων αντιδράσεων. Κρατήστε το μακριά από εύφλεκτα υλικά. Σε 
περίπτωση φωτιάς μην εισπνέεται τους καπνούς. Ξεβγάλτε με νερό και αερίστε τον 
χώρο. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Το SOLFERRO είναι το ιδανικό σκεύασμα για την πρόληψη και τη διόρθωση των 

χλωρώσεων. Ενισχύει τη φωτοσύνθεση, διατηρεί την πλούσια βλάστηση και την 
ανθοφορία, αποτρέπει τις χλωρώσεις στο γκαζόν και διορθώνει το pH του εδάφους 
(ιδανικό για τα οξύφυλλα φυτά όπως η καμέλια, η γαρδένια κ.ά). 

 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Συνεννοηθείτε με τους κατά τόπους γεωπόνους για πληροφορίες. 
 
 

 
• 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. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Αποθηκεύεται μακριά από πηγές θερμότητας ή φωτιάς, εύφλεκτα υλικά και χημικά. 
Αποθηκεύεται σε στεγασμένο χώρο, σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια και 
προστατεύστε το από άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. 
 


