
FIVE TERRA

ΣΥΝΘΕΣΗ β/β β/ο
Ολικό άζωτο (N) 7.4 % 12.00 %

3.60 % 5.70 %
3.80 % 6.30 %

Φώσφορος (P2O 5), υδατοδιαλυτό 27.00 % 44.00 %
Κάλιο (K 2O), υδατοδιαλυτό 7.40 % 12.00 %
Ασβέστιο(CaO), υδατοδιαλυτό 3.90 % 6.00 %
Μαγνήσιο (MgO), υδατοδιαλυτό 2.00 % 3.00 %
Βόριο (B), υδατοδιαλυτό στο νερό 0.010 % 0.016 %
Χαλκός (Cu), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτός 0.002 % 0.003 %
Σίδηρος (Fe), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτός 0.050 % 0.080 %
Μαγγάνιο (Mn), χηλικό με EDTA, υδατοδιαλυτός 0.020 % 0.032 %
Μολυβδαίνιο (Mo), υδατοδιαλυτό 0.002 % 0.003 %
Ψευδάργυρος (Zn), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτός 0.010 % 0.016 %

Ουρικό άζωτο (N-NH 2 )
Νιτρικό άζωτο (N-NO 3 )

Πυκνότητα: 1,6 κιλά / λίτρο

10 κιλό

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

Λίπασμα Ν-P-K(CaO)(MgO) 7-27-7 (4)(2) με Ιχνοστοιχεία



Παρασκευάζεται από τη 
Lima Europe NV
Doelhaagstraat 77/1
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Αριθμός παρτίδας: 20200175 
Ημερομηνία Παραγωγής: 02/2021
Καθαρό βάρος: 10 κιλά
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ διεθνείς κανονισμούς.
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
“Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί”

 

 .

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 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 κιλά/στρέμμα στην έναρξη της κονδυλοποίησης, επαναλάβετε με 0.5 κιλά / στρέμμα στην αρχή της
ανάπτυξης κονδύλων και 10 ημέρες αργότερα.
Οπωροφόρα δέντρα: Ξεκινήστε με 0.7 – 1 κιλά / στρέμμα την άνοιξη στην έναρξη της ριζοβολίας, επαναλάβετε με την ίδια 
δοσολογία κατά τη διάρκεια της καρπόδεση. Εκτελέστε μια τρίτη εφαρμογή 1 κιλού / στρέμμα μετά τη συγκομιδή.
Λαχανικά (ντομάτα, αγγούρι, πεπόνι, πεπόνι, φράουλες κ.λπ.): Εφαρμόστε 0.7 - 1 κιλά/ στρέμμα/ εφαρμογή κατά τη 
μεταφύτευση ή την εκβλάστηση έως την εμφάνιση ανθέων ή την εμφάνιση των πρώτων καρπών (για φράουλες).

Διαφυλλική εφαρμογή:
Εφαρμόστε 0.2 – 0.5 κιλά / στρέμμα / εφαρμογή. Ποτέ μην υπερβαίνετε την συγκέντρωση 0,5% (5 γρ./λίτρο). Χρησιμοποιείστε 
πάντα νερό σε επαρκή ποσότητα για να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη του φυλλώματος. Μην εφαρμόζετε σε περιόδους 
με υψηλές θερμοκρασίες ή σε περιόδους που το φυτό υφίσταται υψηλή υδατική καταπόνηση. Ο καλύτερη περίοδος 
εφαρμογής είναι νωρίς το πρωί ή το βράδυ.

 

Μεγάλη καλλιέργεια (δημητριακά, ζαχαρότευτλα, βαμβάκι, κ.λπ.): Εφαρμογή κατά το 4ο-6ο φύλλο, επαναλάβετε λίγο πριν το  

Πατάτα: Εφαρμόστε κατά την έναρξη της κονδυλοποίησης. Εφαρμόστε κατά την έναρξη της ανάπτυξης των κονδύλων και 

Οπωροφόρα δέντρα: Εφαρμόστε πριν από το άνοιγμα των ανθών. Επαναλάβετε μετά τη συγκομιδή, πριν από την πτώση των φύλλων.
Λαχανικά: Εφαρμόστε 1-2 φορές μετά τη μεταφύτευση μέχρι την έναρξη της ανθοφορίας. Επαναλάβετε σε τακτική βάση κατά  
το σχηματισμό νέων λουλουδιών (ντομάτα, αγγούρι, φράουλες κ.λπ.).

Το FIVE TERRA συνδυάζει τα 5 πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται από τα φυτά σε συνθήκες εντατικής καλλιέργειας σε ένα 
σκεύασμα υδατοδιαλυτής μορφής. Το Terra έχει υψηλή περιεκτικότητα σε φωσφόρο και έχει αποδειχτεί πως παρουσιάζει βέλτιστα αποτελέσματα 
όταν εφαρμόζεται σε στάγδην άρδευση κατά την έναρξη του σταδίου της ριζοβολίας των φυτών ή κατά την ανθοφορία τους σε αρκετές γεωργικές 
και κηπευτικές καλλιέργειες.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού
Γεμίστε το μισό δοχείο ψεκασμού με καθαρό νερό, προσθέστε 
την απαιτούμενη ποσότητα Five Terra  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 Terra 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 Terra. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία.

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. 

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα :
ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη, 
Τηλ.: 2310 569630 -3, Fax: 2310 797047, 
E-mail:info@farmachem.gr

10 ημέρες αργότερα.

αδέλφωμα για τα δημητριακά.


