
QL AgriTM 35 SL

ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Ημερομηνία Παραγωγής 
(Manufacture date): Δείτε πάνω 
στην ετικέτα.

Ημερομηνία Λήξης (Expire date): 
Δείτε πάνω στην ετικέτα.

Αριθμός Παρτίδας (Batch 
number): Δείτε πάνω στην ετικέτα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
• Διατηρήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και 

ζωοτροφές.
• Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν το 

χρησιμοποιείτε. 
• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με 

άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
• Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Εισπνεύστε φρέσκο αέρα. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με 
άφθονο νερό, βγάλτε και απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα. 
Αν αναπτυχθεί δερματικός ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμ-
βουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με 
άφθονο νερό. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμ-
βουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα 
εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ια-
τρική βοήθεια.

Ιατρική αντιμετώπιση:
Δείξτε στο γιατρό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψε-
καστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προη-
γουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση 
ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασίες 5-25oC, δι-
ατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

• Ερεθίζει τα μάτια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Desert King Chile S.A., Calle Limache 
3405, Of. 57, El Salto, Vina Del Mar, Χιλή. 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, 
τηλ. 210-6860130, www.basf-agro.gr 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Natural Response S.A., Av. Industrial 
1970, Quilpe, Χιλή.

Το φυσικό εκχύλισμα Quillaja saponaria 
βοηθάει την ανάπτυξη των φυτών.

Πυκνό διάλυμα (SL)

Προϊόν που χρησιμοποιείται στη Βιολογική Γεωργία 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθμ. 2092/91/EC.

Σύνθεση
Εκχύλισμα Quillaja saponaria 35% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 65% β/ο

Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά για χρήση στη γεωργία 
σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/8-1-2004 (ΦΕΚ 35/16-1-2004)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φυσικό εκχύλισμα φλοιού δέντρων Quillaja saponaria Mol. πλούσιο 
σε σαπωνίνες και πολυφαινόλες. Λειτουργεί σαν φυσικός επιφανει-
οδραστικός παράγοντας και προάγει την ανάπτυξη του ριζικού συ-
στήματος των φυτών. Η τροποποίηση της επιφανειακής τάσης που 
οφείλεται στην προσθήκη του εκχυλίσματος του Q. saponaria αυξά-
νει την περατότητα των εδαφών και συντελεί στην μεταφορά συσ-
σωρευμένων αλάτων προς την επιφάνεια του εδάφους. Συμβάλλει 
επίσης στην βλαστητική ανάπτυξη, όπως επίσης και στην μεταφο-
ρά των θρεπτικών για τα φυτά στοιχείων. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Καλλιέργειες και δόσεις: Το QL AgriTM 35 SL μπορεί να εφαρμο-
στεί σε οποιαδήποτε καλλιέργεια μέχρι μέγιστη δόση των 3 λίτρων 
σκευάσματος ανά στρέμμα σε μία εφαρμογή των 3 λίτρων ανα 
στρέμμα, ή εναλλακτικά σε τρεις εφαρμογές του 1 λίτρου ανα 
στρέμμα η καθεμία με μεσοδιάστημα 10-15 ημέρες. Συστήνεται να 
γίνεται εφαρμογή του προϊόντος σε υδατικό διάλυμα, με μια ελάχι-
στη συγκέντρωση των 1.43 λίτρων σκευάσματος ανά 100 λίτρα 
νερό (5000 ppm).

Τρόπος εφαρμογής:
Το QL AgriTM 35 SL εφαρμόζεται σε υγρό έδαφος.
- Μέσω στάγδην άρδευσης: Το QL AgriTM 35 SL μπορεί να εφαρμο-
στεί στο διάστημα των τελευταίων 30 λεπτών της άρδευσης, έτσι 
ώστε να διατηρηθεί η επιθυμητή συγκέντρωση (1.43 λίτρα σκευά-
σματος ανά 100λιτρο ή 5000 ppm) στο σύστημα άρδευσης, και μέχρι 
να επιτευχθεί η δόση των 1-3 λίτρων σκευάσματος ανά στρέμμα.
- Μέσω άλλων συστημάτων άρδευσης: Συνιστάται η διάλυση του 
QL AgriTM 35 SL σε μια ελάχιστη συγκέντρωση των 1.43 λίτρων 
σκευάσματος ανά 100 λίτρα νερό (5000 ppm) και η εφαρμογή του 
στην καλλιέργεια ώσπου να επιτευχθεί η δόση των 1-3 λίτρων ανά 
στρέμμα. 

Τρόπος παρασκευής του διαλύματος: Διαλύστε το QL
 AgriTM 35 SL  σε νερό υπό συνεχή ανάδευση στο δοχείο του διαλύ-
ματος που είναι σχεδόν γεμάτο, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία 
αφρού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το QL AgriTM 35 SL κανονικά δεν χρησιμοποιείται σε συν-
δυασμό με άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση συγκεκριμέ-
νων συνδυασμών, πρέπει να συμβουλεύεστε το Τεχνικό 
Τμήμα της BASF.


