
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το VERYFER FOGLIARE είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν για την πρόληψη και την θεραπεία της χλώρωσης από έλλειψη σιδήρου μέσου 

διαφυλλικών εφαρμογών, δεν περιέχει νάτριο.

Η ειδική σύνθεση το καθιστά ανεκτό και από τις ποιο ευαίσθητες καλλιέργειες, διευκολύνει την απορρόφηση του σιδήρου και την μεταφορά του 

στο εσωτερικό του φυτού με γρήγορη ανάκτηση του φυσικού πράσινου χρώματος, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική φωτοσύνθεση. 

Σύνθεση:Δόσεις και τρόποι εφαρμογής στην Διαφυλλική λίπανση

Συσκευασία: Φιάλη 1 λίτρου

Υδατοδιαλυτός σίδηρος (Fe) 6.2%

Ποσοστό χηλικού 100%

Χηλικός σίδηρος με DTPA  6.0%

Μορφή σκευάσματος: Υγρό

Φάσμα σταθερότητας 

του χηλικού κλάσματος: pH από 4 έως 8      

Ειδικό βάρος: 1,3 κιλά/λίτρο 

VERYFER FOGLIARE

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)
ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΟ ΧΗΛΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟ ΜΕ DTPA

Καλλιέργεια Δόση (λιτ./στρ.) (κιλά/στρ.) Εποχή και τρόπος εφαρμογής

Ακτινίδια, Εσπεριδοειδή, 

Ελιά, Γιγαρτόκαρπα, 

Αμπέλι

8-10 10-13

3-5 εφαρμογές από την έναρξη της 

βλάστησης έως το στάδιο μέγιστης αύξησης 

των καρπών 

Πυρηνόκαρπα 6-10 8-13
3-5 εφαρμογές από την καρπόδεση έως το 

στάδιο μέγιστης αύξησης των καρπών  

Φράουλα 6-10 8-13 3-4 εφαρμογές μετά την μεταφύτευση

Οπωροκηπευτικά 5-6 6,5-8

3-4 εφαρμογές κατά την διάρκεια της 

αύξησης του μέγεθους των καρπών για την 

βελτίωση του χρώματος και της ποιότητας

Χλοοτάπητες 6-8 8-10
2-3 εφαρμογές μετά το κούρεμα ή 

πριν ενός αθλητικού γεγονότος 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Χορηγείται διαφυλλικά με επεμβάσεις σε διαστήματα 15-20 ημερών, η μία από την 

άλλη. Εφαρμόστε κατά προτίμηση στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας. Συνιστάται 

καλή διαβροχή του φυλλώματος.

Σε ευαίσθητες ποικιλίες αχλαδιάς (όπως: Kaiser, Morettini, William, 

Κόκκινη William) μειώνουμε την πυκνότητα του διαλύματος στα 60 ml/ 100 λίτρα νερού. 

Ο συνδυασμός με φυτοπροστατευτικά προϊόντα να γίνεται μόνο κατόπιν διαπίστωσης 

καλής συνδυαστικότητας. Έαν υπάρχουν υπολείμματα χαλκούχων στα φύλλα, μπορεί 

να μειωθεί η δράση του προϊόντος.

Σε περίπτωση ανάμιξης πολλών σκευασμάτων να γίνουν δοκιμές συνδυαστικότητας 

σε μικρές επιφάνειες. Ξεπλύνετε σχολαστικά τα μηχανήματα μετά την εφαρμογή ώστε 

να αποφευχθεί η συσσώρευση ιζημάτων. 

Χρησιμοποιείστε μόνο στης περιπτώσεις που έχει διαγνωστεί ανάγκη. 

Μην υπερβαίνετε την συνιστώμενη δόση. 


