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ΠΡΟΪΟΝ: 

GEL P-K-S 

Διαφυλλικό Λίπασμα Ν-P-K (CaO) (SO3) 

6-47-44 (4,5) (13,7) με Ιχνοστοιχεία 

 

Αποκλειστική Διάθεση στην Ελλάδα: FARMA-CHEM S.A. 

Παρασκευάζεται: Από την Lima Europe NV. 

 

Εγγυημένη Σύνθεση: Ολικό Άζωτο (Ν) - Νιτρικό: 6,00% β/ο + Υδατοδιαλυτός Φώσφορος 

(P2O5): 47,60% β/ο + Υδατοδιαλυτό Κάλιο (Κ2Ο): 44,30% β/ο + Υδατοδιαλυτό Ασβέστιο 

(CaO): 4,50% β/ο + Υδατοδιαλυτό Θείο (SO3): 13,70% β/ο + Υδατοδιαλυτό Βόριο (Β): 

0,018% β/ο + Υδατοδιαλυτός, Χηλικός Χαλκός (Cu) EDTA: 0,004% β/ο + Υδατοδιαλυτός, 

Χηλικός Σίδηρος (Fe) EDTA: 0,088% β/ο + Υδατοδιαλυτό, Χηλικό Μαγγάνιο (Μn) EDTA: 

0,044% β/ο + Υδατοδιαλυτό Μολυβδαίνιο (Μο): 0,004% β/ο + Υδατοδιαλυτός, Χηλικός 

Ψευδάργυρος (Zn) EDTA: 0,018 % β/ο. 

 

Το GROGREEN GEL P-K-S είναι ένα ιδιαιτέρως υψηλής συγκέντρωσης λίπασμα, κυρίως σε 

φώσφορο, κάλιο και θείο. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια 

της εγκατάστασης των φυτών, κατά τη μεταφύτευση και κατά τη διάρκεια της βλαστικής 

ανάπτυξης των φυτών, πριν την ανθοφορία ή μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των 

φυτών. 

 

Μέθοδος Εφαρμογής: Υδρολίπανση και Ψεκασμός Φυλλώματος. 

Δοσολογία: 

Α. Εφαρμογή Εδάφους: 

Η δοσολογία κυμαίνεται από 0,5-1κ./στρ./εφαρμογή. Για συνεχές ριζοπότισμα η συνιστώμενη 

συγκέντρωση σε εντατική καλλιέργεια κυμαίνεται από 0,5-2γρ./λ. (0,05-0,2%). Η συνήθης 

συγκέντρωση για τις περισσότερες συνθήκες καλλιέργειας είναι 1γρ./λ. νερού. 

Εγκατάσταση φυτού: Εφαρμόστε 0,5-1κ./στρ. μετά τη μεταφύτευση ή μετά τη βλάστηση 

της καλλιέργειας για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ριζών. 

Ανθοφορία: Εφαρμόστε στο τέλος της βλαστικής ανάπτυξης. Επαναλάβετε μία φορά κατά τη 

διάρκεια της ανθοφορίας. 

Ολοκλήρωση: Εφαρμόστε 0,5-1κ./στρ. στο τέλος του κύκλου της καλλιέργειας κατά τη 

διάρκεια καρπόδεσης επαναλάβετε με την ίδια δοσολογία μετά από μία έως δύο εβδομάδες. 

Β. Διαφυλλική Εφαρμογή: 

Εφαρμόστε 0,2-0,5κ./στρ./εφαρμογή. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη συγκέντρωση 0,5% (5γρ./λ. 

νερού). Χρησιμοποιείστε 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. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ήμισυ του δοχείου ψεκασμού με 

καθαρό νερό, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα P-K-S, ολοκληρώστε γεμίζοντας 

πλήρως το δοχείο με νερό και εφαρμόστε χωρίς καθυστέρηση. Προσθέστε πρώτο το προϊόν 
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στον ψεκαστήρα κατά την ανάμιξη με άλλα αγροχημικά. Καθαρίστε καλά τον ψεκαστήρα 

μετά τη χρήση. Αποφύγετε τον ψεκασμό σε υψηλές θερμοκρασίες. 

 

Συνδυαστικότητα: To P-K-S είναι συμβατό με την πλειονότητα των αργοχημικών και 

λιπασμάτων. Συνίσταται να εκτελέσετε μία δοκιμή μικρής κλίμακας πριν προχωρήσετε. 

Αποφύγετε την ανάμειξη με αλκαλικές ουσίες, εύφλεκτα υλικά, αναγωγικούς παράγοντες ή 

θειικά άλατα. Πάντοτε να διαβάζετε την ετικέτα του συνδυαζόμενου προϊόντος πριν την 

ανάμειξη με το P-K-S. Ποτέ να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης δοσολογίας. 

 

Συνθήκες Αποθήκευσης: Προστατέψτε από τον παγετό, αποθηκεύστε μεταξύ 5C και 50C σε 

κατάλληλη αποθήκη με καλό εξαερισμό. Φυλάσσετε την αρχική συσκευασία μακριά από 

υψηλή θερμοκρασία ή ηλιακή ακτινοβολία. Η μερικώς χρησιμοποιούμενη ή κατεστραμμένη 

συσκευασία πρέπει να διατηρείται καλά κλειστή. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. 

Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά 

τη χρήση. 

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας: 
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 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 

 

Δηλώσεις προφύλαξης: 

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 έναν γιατρό. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777. 

Διάθεση του περιεχόμενου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / διεθνείς κανονισμούς.  

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί. 
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