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Dobozszöveg: 
 
 
KELCARE Fe-Lo 
 
Mikroelemtartalmú műtrágya 
hatóanyagtartalom: 13,2 m/m% Fe EDTA vas kelát  
Vízoldékonyság ( m/v%): 100%-ban oldható 
 
Felhasználható: Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra vashiányának kezelésére: 
- levéltrágyázásra 

- szántóföldi növényekben súlyos vashiány esetén 2,0 kg/ha, enyhe vashiány esetén 1,0 kg/ha 
mennyiségben  
   200-600 1/ha vízmennyiséggel kijuttatva, 
- gyümölcsfélékben legfeljebb 1 kg/ha mennyiségben és legalább 0,1 %-os töménységben,  
   500-1000 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva, 

- talajkezelésre a 6,5 pH alatti talajokon 1,5-6,0 kg/ha mennyiségben, szaktanácsadás alapján.  
- termesztő közegek tápoldatozására, öntözésére 0,1 kg/ m3 víz töménységben, 
- hidropóniás, kőzetgyapotos termesztés esetén 80 g/m3 víz töménységben. 
 
Felhasználási javaslat: 
Lombtrágyázás: 
A KELCARE Fe-Lo használata levéltrágyaként az alábbi növényeknél ajánlott alma, körte, szőlő, 
káposztafélék, paradicsom, szamóca, babfélék, borsófélék, dísznövények. Az itt fel nem sorolt növények 
kezelése előtt kérjen tanácsot a forgalmazótól. 
Keverés 
Ne keverjük össze a KELCARE Fe-Lo-t a permetezőtartályba töltés előtt a kelleténél kisebb lé mennyiséggel. A 
port az összes vízmennyiséghez lassan, folyamatos keverés közben adagoljuk. A keverést addig folytassuk, 
amíg a szer teljesen fel nem oldódik. 
Időzítés 
Általában a lombtrágyázás leghatékonyabb elvégzéséhez akkor kell elvégezni a kezelést, amint megfelelően 
nagy lombfelület van a szer megkötéséhez. Súlyos hiánytünetek esetén a kezelést 7-10 napos időközönként 
meg kell ismételni. A permetezéseket szélcsendes időben végezzük, de ne perzselő napsütésben. A 
legalkalmasabb időpont a késő délutáni vagy az esti órák, amikor a levegő páratartalma a legmagasabb. Ha 
esőre van kilátás, a permetezést halasszuk el. Ha a permetezés után 4 órán belül elered az eső, akkor a 
kezelést 3 vagy 4 nappal később meg kell ismételni. 
Talajkezelés 
A KELCARE Fe-Lo kizárólag savanyú (kisebb, mint 6,5 pH-jú) talajokon alkalmazható. Az alkalmazható dózis a 
hiánybetegség súlyosságától és a növény méretétől, stb. függően 1,5-6,0 kg/ha. Lúgos talajokon a KELCARE 
Fe-DP vagy a KELCARE SP alkalmazható. 
Termesztő közegek 
Ha a vashiány tőzegpaplanban vagy más talajnélküli termesztő közegben jelentkezik, akkor a KELCARE Fe-Lo 
készítményt az öntözővízhez vagy a tápoldathoz adagolva, 1,0 kg/10000 liter adagban juttassuk ki, egészen 
addig, amíg a hiánybetegség meg nem szűnik. 
Hidropóniás vagy kőzetgyapotos termesztés 
Ha vashiány tünete észlelhető, először a tápoldat pH-ját ellenőrizzük, és ha szükséges, korrigáljuk azt 6,0 pH-
ra. Ezután adjuk hozzá a KELCARE Fe-Lo készítményt, 80 g/1000 liter mennyiségben. Ha a tünetek továbbra 
is láthatók, 7-10 nappal később ismételjük meg a kezelést. Ha a tápoldat vaskoncentrációját és az adott növény 
optimális vasigényét ismerjük, akkor a vaskoncentráció 7,5 g/1000 liter KELCARE Fe-Lo készítménnyel 1 ppm-
mel növelhető a tápoldatban. 
 
Kizárólag tényleges szükség esetén alkalmazandó, a túladagolás kerülendő! 
Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok: 
Veszélyjel: nem jelölésköteles  
A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: 
S 1/2   Elzárva, gyermek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. 
S 13  Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó. 
S 36/37/39   Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni. 
Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap 
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Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka 
közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. 
Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani majd a helyszíni elsősegély után 
(lásd; általános eljárás,) orvosi intézeti ellátást kell biztosítani. 
Védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkesztyű, védőkalap, védőlábbeli, védő-
szemüveg. A porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén por elleni légzésvédő. 
Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű. 
Környezetvédelmi előírások: Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradékát, azzal szennyezett 
csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. A vízi szervezetek védelme és 
biztonsága érdekében kerülni kell a műtrágya tárolását és felhasználást a természetes és természetközeli 
állapotú vízfelületek, vizes élőhelyek közvetlen közelében. Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett 
területeken nem használható. Természetvédelmi területeken, tájvédelmi körzetekben és nemzeti parkokban az 
illetékes nemzeti parkigazgatóság engedélyével juttatható ki. 
Tűz és robbanásveszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, „E” tűzveszélyességi osztály. 
Eltartható: Eredeti csomagolásban, száraz hűvös fagymentes helyen, sugárzó hőtől távol 4 évig eltartható.  
Gyártási idő: a csomagoló anyagon jelölve: év, hó, nap  
 
Engedély száma: 46132/2004     
Érvényességi ideje: 2008. április 2. 
Gyártja: Ciba Speciality Chemicals LTD.  
Címe: Allied Colloid Limited P.O.Box 38   
Bradford West Yorkshire, England BD 12 OJZ        
 
Statisztikai számjele: 10873591-5155-113-01 
Engedélyes neve: Ciba Speciality Chemicals Magyarország Kft.   
2040 Budaörs Edison u. 2. 
Forgalmazza:  
Kemira GrowHow Kft   
6724 Szeged, Eszperantó u. 3.    
Tel: 62/549-670 Fax: 62/549-679 
info@kemira-growhow.hu
www.kemira-growhow.hu
Statisztikai számjele: 11941108  5111 
 
Vámtarifa száma: 3105909999 
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