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12-50
ΜΙΚΡΟΣΤΑΡ A

E0
--

--

Σύνθεση
12 % Ολικό Άζωτο (N) 
          12% Αμμωνιακό Άζωτο
50% Φώσφορος (P2O5)
           50% διαλυτό στο ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και 
στο νερό
           49% υδατοδιαλυτό 
5% υδατοδιαλυτό τριοξείδιο του θείου (SO3)
2% υδατοδιαλυτός ψευδάργυρος (Zn) 

Ειδικό βάρος : 0,8-0,9 kg/L

Το Microstar 12-50 εφαρμόζεται στην έναρξη της 
καλλιέργειας κατά τη σπορά/φύτευση δίπλα στο σπόρο 
ή φυτό. Προωθεί τη γρήγορη ανάπτυξη του φυτού και 
του ριζικού συστήματος.

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ
NP(SO3) Λίπασμα  12-50(5) με Ψευδάργυρο (Zn)`

Καθαρίστε το μηχάνημα εφαρμογής μετά τη χρήση.
Αποθηκεύστε το μακριά από υγρασία.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μακριά από παιδιά.
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης.
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.
Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε εγκεκριμένο κέντρο απόθεσης σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς.

ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΦΑΣΟΛΙΑ, ΚΑΡΟΤΑ

Καθαρό 
περιεχόμενο: 

10 κιλά

Διανομή:

Ο παρασκευαστής και οι πωλητές αυτού του προϊόντος 
εγγυώνται τη σύνθεση με τις καθορισμένες δραστικές 
ουσίες μέσα στα επιτρεπτά όρια κατά τη συσκευασία του. 
Καμιά εγγύηση δεν δίνεται στη χρήση αυτού του υλικού 
καθώς και καμία ευθύνη δεν γίνεται δεκτή για οποιαδήποτε 
βλάβη ή ζημιά που οφείλεται στην αποθήκευση, 
μεταχείριση, εφαρμογή ή χρήση αυτού του προϊόντος.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
> Καλαμπόκι, ηλίανθος: 2-3 κιλά/στρ.
> Ελαιοκράμβη: 1,5-4 κιλά/στρ. βάσει των εδαφικών 
συνθηκών (pH και περιεκτικότητα φωσφόρου)
> Τεύτλα, πατάτα, ραδίκι: 3-4 κιλά/στρ.
> Κηπευτικά - Φυτώρια: 50-100 γραμ./m²


