
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακρυά από παιδιά. Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / 
ατμούς / εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / 
προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά και εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩ-
ΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα 
μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης 
διατηρείται ερμητικά κλειστός. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητ. 210 7793777.

Organikon
YΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

Νέου Τύπου της Ομάδας (Α)

Αρ. κυκλοφορίας: 110

Σύνθεση     %β/β

Oλικό Κάλιο (Κ2Ο)   
Οργανικά οξέα χαμηλού μοριακού 
βάρους σε σύμπλοκο με το κάλιο 

Νερό      

(0-0-30)

Το ORGANIKON είναι υγρό λίπασμα με 30% οργανικό κάλιο, για διαφυλλικούς ψεκασμούς. Σε αυτή τη μορφή το κάλιο ενισχύει 
τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα και βελτιώνει τη μεταφορά και αφομοίωση των μεταβολιτών. Απορροφάται με επιτυχία από τα 
φύλλα και  χρησιμοποιείται άμεσα από το φυτό. Απορροφάται αποτελεσματικότερα στις φυτικές επιφάνειες από άλλες μορφές 
καλίου γιατί το ψεκαστικό διάλυμα σχηματίζει υγρές κηλίδες οι οποίες αργούν να στεγνώσουν και δεν αλατοποιούνται. Το 
απορροφούμενο κάλιο χρησιμοποιείται άμεσα σε προϊόντα σύνθεσης και δεν χρειάζεται να μετακινηθεί στις ρίζες με γρήγορα 
αποτελέσματα και εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβάλει στο χρώμα & το άρωμα των φρούτων και πρωιμίζει τη συγκομιδή σε όλες 
τις καλλιέργειες. Ενισχύει την αντοχή των φρούτων στη συντήρηση & μεταφορές. Συντελεί στην παραγωγή φρούτων και 
λαχανικών με υψηλότερη θρεπτική αξία και καλύτερη εμφάνιση. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Για ψεκασμούς φυλλώματος: 100-300 κ.εκ.σε 
100 λίτρα νερού. Για εφαρμογή στο έδαφος: 2-4 λίτρα σε 1 στρέμμα. ΧΡΗΣΕΙΣ: Για όλες τις καλλιέργειες, κυρίως σε οπωροφό-
ρα και κηπευτικά. Στα δένδρα είναι κατάλληλο μετά την ταχεία φάση ανάπτυξης του καρπού για πρωίμιση της ωρίμανσης. Μπορεί 
να χρησιμοποιείται κοντά στη συγκομιδή. Μήλα, Αχλάδια, Pοδάκινα, Σταφύλια, Δαμάσκηνα, Ακρόδρυα κ.α.: Ψεκάζουμε 
3-4 φορές κάθε 10-15 ημέρες. Η 1η εφαρμογή όταν ο καρπός έχει αναπτυχθεί αρκετά, η τελευταία μπορεί να γίνει 10 ημέρες 
πριν τη συγκομιδή. Σε έλλειψη καλίου μπορούμε να ξεκινήσουμε τους ψεκασμούς νωρίτερα, από το δέσιμο. Εσπεριδοειδή: 
Ψεκάζουμε όταν ο καρπός έχει αποκτήσει το μισό περίπου μέγεθός του και μέχρι την ωρίμανση, κάθε 20 ημέρες. Σε περίπτωση 
που παρουσιάζεται πρώιμο φούσκωμα του φλοιού ψεκάζουμε άμεσα 1-2 φορές. Ελιά: Ψεκάζουμε 2-3 φορές κατά το στάδιο 
της ελαιοποίησης από μέσα Αυγούστου και μετά. Μπανάνα: Ψεκάζουμε μια φορά το μήνα ξεκινώντας από τη 12η εβδομάδα 
μετά το φύτεμα. Ακτινίδιο: Ψεκάζουμε όταν ο καρπός αποκτήσει μέγεθος 3-4 εκ., 4-5  φορές  σε   διαστήματα  15-20 ημερών. 
Τoμάτα, Μελιτζάνα: Ψεκάζουμε 4-5 φορές σε διαστήματα 15-20 ημερών ξεκινώντας μετά το δέσιμο των  2 πρώτων σταυρών. 
Λάχανο, Κουνουπίδι: Ψεκάζουμε 3-4 φορές σε διαστήματα 10-15 ημερών, ξεκινώντας από την έναρξη σχηματισμού της 
καρδιάς. Καρπούζι, Πεπόνι: Ψεκάζουμε 4-5 φορές σε κανονικά διαστήματα την περίοδο ανάπτυξης του καρπού, και κυρίως 
στα τελευταία στάδια, έως τη συγκομιδή. Πατάτα, Καρότο, Παντζάρι: Εφαρμόζουμε κάθε 20 ημέρες ξεκινώντας 40 ημέρες 
μετά το φύτρωμα. Καπνός: Ψεκάζουμε 4-5 φορές σε διαστήματα 15-20 ημερών, από τον Ιούνιο και όλη την περίοδο ως την 
ωρίμανση των φύλλων. Ανθοκομικά: Ψεκάζουμε πριν την ανθοφορία 2-3 φορές κάθε 10 μέρες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1L
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777

Παρασκευάζεται & συσκευάζεται από τη: 
ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., ΧHMIKH KAI ΓEΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
28o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, 190 14 Αφίδνες, Αττικής 
Τηλ.: 22950 45100, e-mail: info@viorylagro.gr, www.viorylagro.gr

Προσοχή
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Mπορεί να προκαλέσει ερεθισμό 
της αναπνευστικής οδού.pH:8 (πυκνό λίπασμα)  - Ηλ. αγωγιμότητα EC: 2000 

(μέγιστη δόση 300ml/100L)

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μην χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες 
δόσεις από τις συνιστώμενες. Αποφύγετε συνδυασμους με 
πολτούς. ψεκάστε το πρωί, η αργά το απόγευμα. 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευα-
σία σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο για 3 χρόνια.
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