
Ph(10% διάλυση) 5,0-7,0
Ειδικό Βάρος 1,29-1,33 @ 18°C

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
 ΒΑΡΟΣ/ΒΑΡΟΣ     ΒΑΡΟΣ/ΟΓΚΟ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε στην αγοράείναι υψηλής ποιότητας και πιστεύουμε 
ότι είναι κατάλληλα. Εντούτοις δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις συνθήκες 
αποθήκευσης, χειρισμού ή τις καιρικές συνθήκες πριν, κατά την διάρκεια και μετά την 
χρήση τους τα οποίαμπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα, όλες οι 
συνθήκες, εγγυήσεις, νομοθετημένες ή μη, σχετικά με την ποιότητα ή την 
καταλληλότητα των υλικών αποκλείονται και καμιά υπαιτιότητα δεν θα γίνει 
αποδεκτή από την OMEXή τους μεταπωλητές για οποιαδήποτε αποτυχία σε 
απόδοση, ζημία, η τραυματισμό που μπορεί να είναι αποτέλεσμα της  κακής 
αποθήκευσης, χειρισμού ή χρήσης. Αυτοί οι όροι δεν μπορούν να αλλαχτούν από το 
προσωπικό ή τους συνεργάτες μας, ανεξάρτητα αν επιβλέπουν ή βοηθούν στην 
εφαρμογή των προϊόντων.

Ένας φυσικός θρεπτικός παράγοντας 
για την βελτίωση της ανάπτυξης και της 
υγείας των φυτών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια, και 
τα ρούχα. Ξεπλύνετε το εκτεθειμένο δέρμα αμέσως με άφθονο νερό. Ξεπλύνετε τον 
εξοπλισμό σχολαστικά μετά την χρήση. Θερμοκρασία ψύξης 0OC

Άζωτο Ν 9,00 % 7,50 %
Φώσφορος P2O5 3,00 % 2,50 %
Κάλιο Κ2Ο 3,00 % 5,00 %χ

Organomex
8-3-3

Για καλύτερα αποτελέσματα ψεκάστε όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο 
στάδιο της έντονης ανάπτυξης.
Πρέπει να προσέχετε όταν υπάρχουναπότομεςαλλαγέςκαιρού, ειδικότερα 
όταν αλλάζει από ψυχρό καιρό σε ζεστό. Σε αυτές τις συνθήκες 
αποφύγετε την χρήση για τουλάχιστον 3 μέρες μέχρι το φυτό να 
προσαρμοστεί στην αλλαγή. Όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες  
ψεκάστε  νωρίς το πρωί η απόγευμα. Μεσημεριανοί ψεκασμοί δεν είναι 
τόσο αποτελεσματικοί εξαιτίας απώλειας υγρασίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ :

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
& ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2O ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 
Τ.Κ.: 30100, ΑΓΡΙΝΙΟ
τηλ.: 26410 47914, 26410 47918 
fax: 26410 55840
web site: www.karvelasavee.gr
e-mail: info@karvelasavee.gr

Omex Agriuids Ltd
SADDLEBOW ROAD, KINGS LYNN, 
NORFOLK, PE343JA ENGLAND
TEL: (44) 1553 817500, 
FAX: (44) 1553 817501
www.omexco.uk
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