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1. TAYTOTHTA ΟΥΣΙΑΣ /  ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

Εμπορικό όνομα: MEDA F3  
Κοινό όνομα: Διαφυλλικό Λίπασμα Ασβεστίου (Ca),  με Βόριο (Β), Σίδηρο (Fe),, Μαγγάνιο (Μn) & Ψευδάργυρο (Zn). 

1.2 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Διαφυλλικό Λίπασμα ΕΚ (βάσει του Καν. 2003/2003/ΕΚ – 13.10.2003). 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΑGROTECHNICA OBEE, Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης (Σίνδου), Τ.Θ. 1112, 57022 Θεσ/νίκη,  
Τηλ. + 30 231 0 797386, 796086, Fax No. + 30 231 0 797263 
e-mail: info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr 

1.4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

2.1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Η ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP). 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
Το προϊόν δεν απαιτεί προειδοποιητική ετικέτα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP). 

2.3 ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Κίνδυνοι για τον άνθρωπο  Επαφή με τα μάτια: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. 
Επαφή με το δέρμα: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό σε 
παρατεταμένη έκθεση. 
Εισπνοή:  Καμία αρνητική επίδραση δεν είναι γνωστή. 
Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει εντερικές διαταραχές.   
Η ουσία δεν παρουσιάζει τα κριτήρια για ΑΒΤ ή αΑαΒ σύμφωνα  
με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του Κανονισμού REACH  (βλέπε ενοτ. 12). 

Κίνδυνοι για το περιβάλλον  

Τα συστατικά στοιχεία του προϊόντος δεν πληρούν τα κριτήρια για ταξινόμηση ΑΒΤ ή αΑαΒ σύμφωνα με το Παράρτημα 
XIII του Κανονισμού REACH. 

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Αρ. CAS  Αρ. EINECS  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ασβέστιο (CaO) (υδατοδιαλυτό)   15.00% 

Βόριο (Β) (υδατοδιαλυτό)  
 

  0.05% 
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3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

ΣΥΝΘΕΣΗ Αρ. CAS  Αρ. EINECS  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Σίδηρος (Fe) (υδατοδιαλυτός), 
σε χηλικό σύμπλοκο με DTPA  

  0.04% 
 

Μαγγάνιο (Μn) (υδατοδιαλυτό) 
σε χηλικό σύμπλοκο με DTPA 

  0.04% 
 

Ψευδάργυρος (Ζn) 
(υδατοδιαλυτός), σε χηλικό 
σύμπλοκο με DTPA  

  0.10% 
 

Χηλικός παράγοντας: DTPA    0.01%  

Δεν υπάρχει επικίνδυνη πρώτη ύλη στο προϊόν σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες του 0,1%. 

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών  
· Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Απομακρύνετε τα ρούχα που έχουν 
μολυνθεί. 
· Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
  Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και τοποθετήστε τον σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
· Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό Μην προκαλέσετε εμετό . Ζητήστε άμεσα ιατρική 
συμβουλή   
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 
Συμβουλευτείτε τις ενότητες 2.3 και 11.1 
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτουμένης, άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 
Συμβουλευτείτε την ενότητα 4.1 

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 
Το προϊόν δεν είναι εύφλεκτο και δεν καίγεται. 
 
· Κατάλληλα μέτρα πυρόσβεσης: Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε ξηρά χημικά, διοξείδιο του άνθρακα, ψεκασμό 
νερού ή αφρό. Εφαρμόζετε δροσερό νερό με την μορφή ομίχλης στους περιέκτες που είναι εκτεθειμένοι στις φλόγες, 
μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Απομακρύνετε τους περιέκτες από την περιοχή της φωτιάς, εάν μπορείτε να το 
κάνετε χωρίς την έκθεση σε κίνδυνο. 
· Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν: Στην περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί νερό, θα πρέπει να 
συγκεντρώνεται χωριστά για την αποφυγή έκπλυσης στο υδάτινο περιβάλλον. Μη διασκορπίζεται το προϊόν με υψηλής 
πίεσης ρεύματα νερού. Χρησιμοποιήστε φορείς πυρόσβεσης κατάλληλους για να περιορίσετε τη φωτιά. 
· Ειδικοί κίνδυνοι: Το προϊόν δεν είναι ούτε εύφλεκτο ούτε καύσιμο.  
· Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες: Μετακινήστε τα δοχεία από την περιοχή πυρκαγιάς εάν μπορεί να 
γίνει χωρίς κίνδυνο. Φορέστε ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως μπότες, φόρμες εργασίας, 
γάντια, προστασία ματιών και προσώπου και συσκευές αναπνοής. 
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6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

· Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Εκκενώστε 
και απομονώστε την περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η διασπορά του προϊόντος. Ειδοποιήστε το προσωπικό έκτακτης 
ανάγκης. Αποφύγετε τη δημιουργία και την εξάπλωση της σκόνης. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Αποφύγετε την 
εισπνοή σκόνης / ατμών και την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Χρησιμοποιείστε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας. 
· Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Αποφύγετε τη διαρροή του προϊόντος στο περιβάλλον και μην απορρίψτε σε 
αποχετεύσεις, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Ειδοποιείστε τις αρμόδιες αρχές εάν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες σε 
αποχετεύσεις ή σε υδάτινες πηγές. 
· Μέθοδοι και υλικό για περιορισμό και καθαρισμό: Περιορίστε τη διαρροή με άμμο, πριονίδι ή άλλα αδρανή υλικά. 
Καλύψτε αποχετεύσεις. Συλλέξτε το προϊόν με μηχανικά μέσα ή ηλεκτρικές σκούπες και μεταφέρετε σε κατάλληλο 
δοχείο με κατάλληλη σήμανση. Απορρίψτε σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Πλύνετε προσεκτικά την επιφάνεια με 
νερό για να απομακρύνετε την παραμένουσα μόλυνση. 
Για πληροφορίες σχετικά με προσωπική προστασία βλ. ενότητα 8. Σχετικά με τη  διάθεση βλ. ενότητα 13. 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

7.1 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
Ο χώρος εργασίας και οι μέθοδοι εργασίας οργανώνονται κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η άμεση επαφή με το 
προϊόν ή 
να ελαχιστοποιείται. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Φορέστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. 

7.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείτε μόνο στο αρχικό δοχείο ερμητικά κλεισμένο. Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. 
Αποφύγετε την έκθεση στην υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως. Κρατήστε μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, στατικό 
ηλεκτρισμό ή φλόγες. Κρατήστε μακριά από ασυμβίβαστα υλικά. 

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 

8.1 Οριακές τιμές έκθεσης 
Δεν καθορίζονται ειδικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης για το προϊόν. 

Calcium oxide ACGIH TLV – TWA          =  2 mg/m3 

Iron, soluble salts (as Fe) ACGIH TLV – TWA          =  1 mg/m3 

Manganese element and inorganic compounds (as Mn) ACGIH TLV – TWA          =  0.2 mg/m3 

8.2 Έλεγχος έκθεσης 

8.2.1 Έλεγχος έκθεσης  Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό σύμφωνα με 
τα πρότυπα που ορίζονται από την ευρωπαϊκή και την 
εθνική νομοθεσία. 
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8.2 Έλεγχος έκθεσης 

8.2.1.1 Αναπνευστική προστασία Απαραίτητη μόνο στην περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού 
ή μακροχρόνιας έκθεσης. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη 
αναπνευστική συσκευή. 
 

8.2.1.2 Προστασία χεριών Φοράτε γάντια από συνθετικό καουτσούκ/PVC. 
 

8.2.1.3 Προστασία ματιών Φοράτε προστατευτικά γυαλιά (δίοπτρα) ή 
προστατευτικό προσώπου. Χώροι πλύσης οφθαλμών στο 
χώρο εργασίας. 
 

8.2.1.4 Προστασία δέρματος Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, μπότες 
από καουτσούκ, γάντια από συνθετικό καουτσούκ/PVC 
και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου. Πλύνετε 
τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος με νερό και 
σαπούνι, πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά το 
ψεκασμό. Tα ρούχα εργασίας θα πρέπει να πλένονται 
μετά από κάθε χρήση. 
 

8.2.2 Τεχνικά και υγειονομικά μέτρα: Παρέχετε κατάλληλο σύστημα αερισμού ή άλλες 
συσκευές για τη διατήρηση των επιπέδων σωματιδίων 
στον αέρα κάτω από τα συνιστώμενα όρια έκθεσης. Μην 
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Πλύνε χέρια 
και άλλες εκτεθειμένες περιοχές μετά τη χρήση. Πλένετε 
τα ρούχα και τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό για 
να αφαιρέσετε τους ρύπους. Χειριστείτε σύμφωνα με την 
καλή βιομηχανική υγιεινή και τις πρακτικές ασφάλειας.  
 

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Εμφάνιση Υγρό. 

Χρώμα Κίτρινο - Καφέ 

Οσμή Χαρακτηριστική. 

pH 4.5 

Σημείο τήξης / ατάψυξης Μ/Δ 

Σημείο ανάφλεξης Δεν είναι ευφλεκτο 

Σχετική πυκνότητα 1,35 kg /L 
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9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Σημείο Ζέσεως  Μ/Δ 

Σημείο Ανάφλεξης  Μ/Δ 

Αναφλεξιμότητα Μη αναφλέξιμο. 

Εκρηκτικές ιδιότητες Mη εκρηκτικό. 

Οξειδωτικές ιδιότητες  Μ/Δ 

Πίεση ατμών Μ/Δ 

Διαλυτότητα 
Στο νερό 
Σε οργανικούς διαλύτες 

  
Υδατοδιαλυτό. 

Eπιφανειακή τάση Μ/Δ 

Αναμειξιμότητα με 
νερό 

Υδατοδιαλυτό. 

Ιξώδες Μ/Δ 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

10.1 Δραστικότητα Δεν υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος αντίδρασης με άλλες ουσίες υπό τις συνιστώμενες 
συνθήκες χρήσης.  

10.2 Χημική σταθερότητα Σταθερό κάτω από τις συνιστώμενες συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. 

10.3 Δυνατότητα επικίνδυνων   
        αντιδράσεων 

Δεν συντρέχουν επικίνδυνες αντιδράσεις υπό τις συνιστώμενες συνθήκες 
χρήσης. 

10.4 Συνθήκες προς αποφυγή Αποφύγετε την έκθεση στην υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως. 

10.5 Μη συμβατά υλικά Οξειδωτικοί παράγοντες. 

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Σε περίπτωση θερμικής αποσύνθεσης της φωτιάς, μπορεί να 
αναπτυχθούν αέρια υδροχλωρικού οξέος. 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

LD50 oral (οξεία τοξικότητα από στόματος)  Μ/Δ 

LD50 dermal (οξεία τοξικότητα δέρματος) Μ/Δ 

LC50 (4h) inhalation (οξεία τοξικότητα από 
αναπνοής) 

Μ/Δ 

Ερεθιστικότητα δέρματος Επαναλαμβανόμενη και μακράς διάρκειας επαφή με το 
δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό – δερματίτιδα. 
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11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ερεθιστικότητα οφθαλμών Παρατεταμένη επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει 
οφθαλμική βλάβη. 

Ευαισθητοποίηση δέρματος  - 

Χρόνιες επιπτώσεις (βραχυχρόνια και μακροχρόνια 
έκθεση) 

- 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

12.1 ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Δεν ταξινομείται ως επιβλαβές προϊόν με υδρόβιες τοξικές 
επιδράσεις. 

12.2 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ /  
ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ  

Μ/Δ  

12.3 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 

Το προϊόν έχει χαμηλή δυνατότητα αποικοδόμησης. 

12.4 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ  Μ/Δ 

12.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΒΤ και αΑαΒ 

Δεν προκύπτουν κριτήρια ταξινόμησης σύμφωνα με: Παράρτημα 
XIII της REACH.   

13. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

To υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για 
να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το σκεύασμα ή τα κενά 
συσκευασίας του. Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύνετέ τα (τριπλό πλύσιμο), ρίχνοντας το νερό με ψεκαστικό. H 
διάθεση των κενών συσκευασίες να γίνεται σύμφωνα με τις διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές νομοθεσίες και οδηγίες.  
Κοινοτικές προβλέψεις: Εταιρείες που αναλαμβάνουν  την μεταφορά και χειρισμό αποβλήτων, θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την Οδηγία 91/156/ΕΚ. 

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Θα πρέπει να γίνεται χρήση άθραυστων περιεκτών, που θα φέρουν ετικέτες με τις κατάλληλες οδηγίες χρήσεως. 
 
Δεν αποτελεί επικίνδυνο προϊόν για την μεταφορά. 

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

15.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ. 

Δεν περιλαμβάνει ουσίες με πολύ υψηλή επικινδυνότητα (SVHC) συμπεριλαμβανόμενες  στην λίστα του 
Κανονισμού 1907/2006 (REACH). 

 

15.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Δεν εκτιμάται για το συγκεκριμένο προϊόν. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

του λιπάσματος 

MMMEEEDDDAAA   FFF333   
 

Έκδοση 2 | Ημερομηνία Τροποποίησης: 13/6/2016 
Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις, που δεν είναι πλέον σε ισχύ. 



16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η προτεινόμενη ταξινόμηση και σήμανση του σκευάσματος βασίζεται στις αρχές των ακόλουθων νομοθεσιών:  
 Κανονισμός (ΕΚ)   1907/2006, 
 Κανονισμός (ΕΚ)   1272 / 2008, 
 Δ.Δ.Α. πρώτων υλών. 

 
Προτεινόμενες χρήσεις και εφαρμογές: Ακολουθείστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην 
εγκεκριμένη ετικέττα του σκευάσματος. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, απευθυνθείτε στην εταιρεία 
ΑGROTECHNICA  ΟΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 
Τ.Θ. 1112, 57022 Θεσσαλονίκη. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 231 0 797 386, 796 086, 797 265, Fax: 231 0 797263 
e-mail: info@agrotechnica.gr 
www.agrotechnica.gr 
 

 
                                                                                                     (*) Τροποποιήσεις αναφορικά με προηγούμενες εκδόσεις. 
                                                                                                       M/E: Μη εφαρμόσιμο. 
                                                                                                       Μ/Δ: Μη διαθέσιμα στοιχεία 
Oι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στις υπάρχουσες πηγές πληροφοριών, τις μέχρι 
σήμερα διαθέσιμες γνώσεις και τη σήμανση των επικίνδυνων ουσιών. Η παραπάνω έκθεση πληροφοριών δεν συνεπάγεται εγγύηση 
ακριβείας.  Οι πληροφορίες αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν και δεν ανταποκρίνονται σε παρόμοια σκευάσματα ή σε συνδυασμούς με 
άλλα υλικά. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει, εάν οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτό το Φυλλάδιο Δεδομένων 
Ασφαλείας τον ικανοποιούν, σε ότι αφορά τη χρήση και εφαρμογή. 

 

http://www.agrotechnica.gr/
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