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ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ALCOHOL ETHOXYLATE
(ΑΙΘΟΞΥΛΙΚΉ ΑΛΚΟΌΛΗ) 20% β/β

ΈΩΣ…….100% β/β
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος 

Τηλ.: 2310 568656 • info@efthymiadis.gr • www.efthymiadis.gr
facebook.com/efthymiadis.gr/

Oro Agri International Ltd. 
Bankastraat 75 • 9715CJ Groningen • Ολλανδία

Τηλ.: + 31 50 820 04 11 • www.oroagri.eu
facebook.com/oroagrieu/

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό 
ερεθισμό. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Πλυθείτε σχολαστικά μετά 
το χειρισμό. Μην απελευθερώνετε το περιεχόμενο 
στο περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/
προστατευτικά ρούχα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/ πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε 
συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

∆ιάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους 
τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Ημερομηνια παραγωγης:  

βλεπε επι της συσκευασιας
Αριθμος παρτιδας:  

βλεπε επι της συσκευασιας

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 λίτρα 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
ΠΥΚΝO ΔΙAΛΥΜΑ (SL)
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το TRANSFORMER συνδυάζεται με τα περισσότερα αγροχημικά 
προϊόντα που προορίζονται για την επεξεργασία του εδάφους. Η 
συνδυαστικότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη δραστική 
ουσία, γι’ αυτό το λόγο προτείνεται προηγουμένως μία δοκιμή σε 
μικρή κλίμακα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν είναι φυτοτοξικό για τις ρίζες των φυτών όταν εφαρμόζεται στις 
συνιστώμενες δόσεις.

Μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να προκαλέσει φυτοτοξικότητα 
σε επαφή με τα πράσινα μέρη του φυτού. Στην περίπτωση που το  
TRANSFORMER έρθει σε επαφή με τα φύλλα, συστήνεται στη συνέχεια 
να εφαρμοστεί πότισμα με καταιονισμό ώστε να ξεπλυθεί το προϊόν 
από τη φυλλική επιφάνεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Να αποφεύγετε την υπερβολική άρδευση αμέσως μετά την 
εφαρμογή. 
Σε εδάφη με ποσοστό αργίλου μεγαλύτερο του 40% η δράση του 
είναι περιορισμένη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το TRANSFORMER® βελτιώνει τη διείσδυση και την κατανομή του νερού 
άρδευσης και της βροχής στο έδαφος. Εξασφαλίζει μεγαλύτερη 
υδατοϊκανότητα στα ελαφριά και υδρόφοβα εδάφη και την αύξηση 
της διηθητικής ικανότητας στα βαριά και συμπαγή εδάφη. Η χρήση 
του συντελεί στην καλύτερη εκμετάλλευση του νερού και των 
θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη 
υγιέστερων και πιο εύρωστων φυτών που δίνουν καλύτερη και 
περισσότερη παραγωγή.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

Το TRANSFORMER μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις καλλιέργειες και 
με όλες τις μεθόδους άρδευσης.
Να εφαρμόζεται με τον εξής τρόπο: 25% νερό άρδευσης, 50% νερό 
άρδευσης με TRANSFORMER και στο τέλος 25% νερό άρδευσης. 
Σε μη αρδευόμενα χωράφια μπορεί να εφαρμοστεί και με ψεκασμό 
(π.χ. με μπάρα), αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει βροχή για να 
μπορέσει να φτάσει το προϊόν σε ικανοποιητικό βάθος.

ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το TRANSFORMER εφαρμόζεται καλύτερα μέσω του συστήματος 
άρδευσης σε μία ή δύο χωριστές εφαρμογές, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:

ΠΕΔΙΟ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΟΣΗ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

λίτρα/στρ.

ΧΡΟΝΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ 
ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΜΟΝΟΕΤΕΙΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
(π.χ.λαχανικά, 
δημητριακά)

1

Κατά την ανάπτυξη 
των ριζών, εντός 
1-2 εβδομάδων 

μετά τη σπορά ή τη 
μεταφύτευση. 2 εφαρμογές ανά 

7-14 ημέρες (*)

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
(π.χ. οπωρώνες)

1
Την άνοιξη, αμέσως 

πριν από το νέο 
κύκλο ανάπτυξης.

(*) Η μέγιστη δόση του TRANSFORMER ανά καλλιεργητική περίοδο είναι 
1 λίτρο/στρ. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία δόση κατά την έναρξη της 
καλλιέργειας ή της βλαστικής περιόδου (σε βαριά εδάφη), είτε σε δύο 
δόσεις των 0,5 λίτρο/στρ., με 7-14 μέρες διαφορά μεταξύ τους (σε ελαφριά 
εδάφη).

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία 
σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο προστατευμένο από 
την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμότητα και την υγρασία. Αποφεύγετε 
θερμοκρασίες κάτω από το 0°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια.


