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ΣΥΝΘΕΣΗ β/β β/ο

5,10% 9,00%

5,10% 9,00%

5,40% 9,00%

22,00% 39,00%

3,80% 6,60%Μαγνήσιο (MgO), υδατοδιαλυτό

30,80% 53,90%

Βόριο (B), υδατοδιαλυτό 0.010% 0.017%

Χαλκός (Cu), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτός 0.002% 0.004%

Σίδηρος (Fe), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτός 0.05% 0.09%

Μαγγάνιο (Mn), χηλικό με EDTA, υδατοδιαλυτό 0.025% 0.044%

Μολυβδαίνιο (Mo), υδατοδιαλυτό 0.002% 0.003%

Ψευδάργυρος (Zn), χηλικό με EDTA, υδατοδιαλυτός 0.010% 0.017%

Πυκνότητα: 1,75 κιλά / λίτρο

Ολικό άζωτο (N)

Φώσφορος (P2O5), υδατοδιαλυτό

Κάλιο (K 2O), υδατοδιαλυτό 

Ουρικό άζωτο (N-NH 2)

 5 κιλά

Θείο (SO  ), υδατοδιαλυτό3



ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Brassica 9-9-39 είναι ένα λίπασμα υψηλής συγκέντρωσης καλίου, μαγνησίου και θείου σε συνδυασμό με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά 
και ιχνοστοιχεία που απαιτούνται από τα λαχανώση. Έχει σχεδιαστεί για χρήση κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης και ωρίμανσης του 
καρπού για κηπευτικά, οπωροφόρα και είδη μεγάλης καλλιέργειας.

Εφαρμογή Εδάφους:
Η γενική δοσολογία είναι μεταξύ 0,5 -1 κιλό/στρέμμα/εφαρμογή. Για συνεχές ριζοπότισμα η συνιστώμενη συγκέντρωση κυμαίνεται από 
0,5 - 2 γρ./λίτρο (0,05 έως 0,2%). Η συνήθης σύσταση για τις περισσότερες καλλιέργειας είναι 1γρ. /λίτρο νερού.

Λαχανώδη (κουνουπίδι, μπρόκολο, λαχανάκι Βρυξελλών κ.λπ.): Εφαρμόστε 0,7 - 1 κιλό/στρέμμα πριν από το σχηματισμό βλαστών. 
Επαναλάβετε δύο φορές με την ίδια δόση και με διαστήματα 10 - 15 ημερών.
Πατάτα: Εφαρμόστε 0,5 – 1κιλό/στρέμμα στην αρχή του σταδίου ωρίμανσης. Επαναλάβετε με τον ίδιο ρυθμό με διαστήματα 14 ημερών.
Λαχανικά: Εφαρμόστε 0,7 - 1  κιλό/στρέμμα σε πράσινο φρούτο μέχρι την αρχή του χρωματισμού.
Οπωροφόρα δέντρα: Εφαρμόστε 0,7 - 1  κιλό/στρέμμα στο στάδιο ανάπτυξης των φρούτων. Επαναλάβετε με τον ίδιο ρυθμό κατά το 
στάδιο της ανάπτυξης του καρπού μέχρι το χρωματισμό των φρούτων.

Διαφυλλική Εφαρμογή: 
Εφαρμόστε 0.2 -0. 5 κιλό/στρέμμα/εφαρμογή. Ποτέ μην υπερβαίνετε την συγκέντρωση 0,5% (5 γρ./λίτρο νερού). Πάντα να 
χρησιμοποιείτε νερό σε επαρκή ποσότητα για να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη του φυλλώματος. Μην εφαρμόζετε σε περιόδους με υψηλή 
θερμοκρασία ή σε περιόδους υψηλής υδατικής καταπόνησης για τα φυτά. Ο καλύτερος χρόνος εφαρμογής είναι νωρίς το πρωί ή το βράδυ.

Μεγάλη καλλιέργεια (δημητριακά, ζαχαρότευτλα, βαμβάκι, κ.λπ.): Εφαρμόστε κατά την έναρξη της ωρίμανσης.
Ελαιοκράμβη: Εφαρμόστε στο στάδιο έκπτυξης των ματιών, επαναλάβετε μετά την άνθιση κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των λοβών.
Πατάτα: Εφαρμόστε κατά τη διόγκωση των κονδύλων. Επαναλάβετε σε διάστημα 10 - 14 ημερών.
intervals.
Λαχανικά: Εφαρμόστε κατά τη διάρκεια που είναι πράσινος ο καρπός μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης.
Οπωροφόρα δέντρα: Εφαρμόστε κατά τη διάρκεια που είναι πράσινος ο καρπός μέχρι την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Υδρολίπανση/Ψεκασμός φυλλώματος

Παρασκευάζεται από την:
Lima Europe NV
Doelhaagstraat 77/1
2840 Rumst - Belgium

Αριθμός παρτίδας: 20200175
Ημερομηνία παραγωγής: 01/2021 
Καθαρό βάρος: 5 κιλά

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

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
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.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε 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”

τελικού χρωματισμού του καρπού.


