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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FIVE FRUCTUS ΠΡΟΪΟΝΤΑ GEL 

 
ΛΙΠΑΣΜΑ N-P-K (CaO)(MgO) 11-6-24 (4)(2) με ιχνοστοιχεία. 

 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 

 
Εγγυημένη σύνθεση  

 

Ολικό άζωτο (N) 11.25% β/β ή 18.00% β/ο 

Νιτρικό Άζωτο (N-NO3 ) 9,10% β/β ή 14,40% β/ο 

Ουρικό άζωτο (N-NH2 ) 0,15% β/β ή 3,60% β/ο 

Φώσφορος (P2O5), υδατοδιαλυτό 5,70% β/β ή 9,00% β/ο 

Κάλιο (K2O), υδατοδιαλυτό 22,70% β/β ή 36,00% β/ο 

Ασβέστιο(CaO), υδατοδιαλυτό 3,90% β/β ή 6,00% β/ο 

Μαγνήσιο (MgO), υδατοδιαλυτό 2,00% β/β ή 3,00% β/ο 

Βόριο (B), υδατοδιαλυτό στο νερό 0,010% β/β ή 0,016% β/ο 

Χαλκός (Cu), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτός  0,002% β/β ή 0,003% β/ο 

Σίδηρος (Fe), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτός 0,050% β/β ή 0,080% β/ο 

Μαγγάνιο (Mn), χηλικό με EDTA, 
υδατοδιαλυτός 

0,020% β/β ή 0,032% β/ο 

Μολυβδαίνιο (Mo), υδατοδιαλυτό 0,002% β/β ή 0,003% β/ο 

Ψευδάργυρος (Zn), χηλικός με EDTA, 
υδατοδιαλυτός 

0,010% β/β ή 0,016% β/ο 

 

 
 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ  
Προϊόν: LIMA EUROPE NV 
 

 
 
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Υδρολίπανση/Ψεκασμός φυλλώματος 
Εφαρμογή εδάφους: 

Εφαρμόστε 0.5 - 1 κιλό/στρέμμα/ εφαρμογή. Για συνεχές ριζοπότισμα, 

χρησιμοποιήστε 0,5 έως 2 γρ./λ. (0,05 έως 0,2%). Η τυπική σύσταση για τις 
περισσότερες συνθήκες καλλιέργειας είναι 1 γρ./λ νερού. Πατάτα: Εφαρμόστε 0.5 - 1 

κιλό/στρέμμα στην αρχή του σταδίου ωρίμανσης, για επιφανειακή ή στάγδην 
άρδευση πατάτας. Επαναλάβετε με την ίδια δοσολογία 1-2 φορές σε διάστημα 14 
ημερών. Οπωροφόρα δέντρα: Εφαρμόστε 0.7 - 1 κιλό/στρέμμα στο στάδιο ανάπτυξης 
των καρπών. Επαναλάβετε με την ίδια δοσολογία και κατά το στάδιο της διόγκωσης 
των καρπών. Λαχανικά (ντομάτα, αγγούρι, πεπόνι, πεπόνι, φράουλες κ.λπ.): 

Εφαρμόστε 0.7 - 1 κιλό/στρέμμα/εφαρμογή από το πρασίνισμα του καρπού μέχρι την 

έναρξη του χρωματισμού του. 

Διαφυλλική εφαρμογή: 

Εφαρμόστε 0.2 – 0.5 κιλό/στρεμμα/εφαρμογή. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη 

συγκέντρωση 0,5% (5γρ./λίτρο). Χρησιμοποιείτε πάντα νερό σε επαρκή ποσότητα 
ώστε να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη του φυλλώματος. Μην εφαρμόζετε σε 

περιόδους με υψηλή θερμοκρασία ή περιόδους με υψηλή υδατική καταπόνηση των 
φυτών. Ο καλύτερος χρόνος εφαρμογής είναι νωρίς το πρωί ή το βράδυ. Μεγάλη 
καλλιέργεια (δημητριακά, ζαχαρότευτλα, βαμβάκι, κ.λπ.): Εφαρμόστε κατά την 
έναρξη του σταδίου ωρίμανσης. Πατάτα: Εφαρμόστε κατά το στάδιο διόγκωσης των 

κονδύλων. Επαναλάβετε σε διάστημα 10-14 ημερών. Οπωροφόρα δέντρα: 
Εφαρμόστε στο πρασίνισμα του καρπού μέχρι την έναρξη του χρωματισμού του. 

Λαχανικά: Εφαρμόστε στο πρασίνισμα του καρπού μέχρι την αρχή της ωρίμανσης του.
  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίστε το μισό δοχείο ψεκασμού με καθαρό νερό, προσθέστε την απαιτούμενη 

ποσότητα Five Fructus ολοκληρώστε γεμίζοντας πλήρως τη δεξαμενή με νερό και 

εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Προσθέστε πρώτο το προϊόν κατά την ανάμιξη με 
άλλα αγροχημικά. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα μετά τη χρήση. Αποφύγετε τον 

ψεκασμό σε περιόδους με υψηλή θερμοκρασία. 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 

Το Five Fructus είναι συμβατό με την πλειονότητα των αγροχημικών και λιπασμάτων. 

Συνιστάται να εκτελέσετε μια δοκιμή μικρής κλίμακας πριν προχωρήσετε. Αποφύγετε 
την ανάμιξη με αλκαλικές ουσίες, εύφλεκτα υλικά και αναγωγικούς παράγοντες. 

Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν από την ανάμειξη 
με το Five Fructus. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία. 

 

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:  
Το FIVE FRUCTUS συνδυάζει τα 5 πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται 
στην εντατική καλλιέργεια σε ένα σκεύασμα υδατοδιαλυτής μορφής. Το Fructus έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και αυτό το καθιστά κατάλληλο για ενίσχυση του 
φυτού στα στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης των καρπών του. 
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• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

 
• ΠΡΟΣΟΧΗ:  Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από 

κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα 
προϊόντα. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Προστατέψτε από τον παγετό, αποθήκευση μεταξύ 5 ° C και 50 ° C σε κατάλληλη 
αποθήκη με καλό εξαερισμό. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία μακριά από 
θερμότητα ή άμεσο ηλιακό φως. Η μερικώς χρησιμοποιημένη ή κατεστραμμένη 
συσκευασία πρέπει να διατηρείται καλά κλειστή. 


