
Διαφυλλικά 
ενεργά

 5 κιλά

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.
Λίπασμα Ν-P-K 10-42-10 με ιχνοστοιχεία

ΣΥΝΘΕΣΗ β/β β/ο

9.7% 16.0%

2.50% 4.10%

7.2% 11.9%

42.00% 69.0%

9.70% 16.0%

Βόριο (B), υδατοδιαλυτό 0.010% 0.016%

Χαλκός (Cu), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτός 0.002% 0.003%

Σίδηρος (Fe), χηλικός με EDTA, υδατοδιαλυτός 0.05% 0.082%

Μαγγάνιο (Mn), χηλικό με EDTA, υδατοδιαλυτό 0.025% 0.041%

Μολυβδαίνιο (Mo), υδατοδιαλυτό 0.002% 0.003%

Ψευδάργυρος (Zn), χηλικό με EDTA, υδατοδιαλυτός 0.010% 0.016%

Πυκνότητα: 1,64 κιλά / λίτρο

Ολικό άζωτο (N)

Φώσφορος (P2O5), υδατοδιαλυτό

Κάλιο (K 2O), υδατοδιαλυτό 

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



Εφαρμογή εδάφους:
Εφαρμόστε 0.5 - 1 κιλό / στρέμμα/εφαρμογή. Για συνεχές ριζοπότισμα χρησιμοποιήστε 0,5 έως 2 γρ./λίτρο (0,05 έως 0,2%).
Η συνήθης σύσταση για τις περισσότερες καλλιέργειες είναι 1 γρ./λίτρο νερού.

Πατάτα: Εφαρμόστε 0.5 – 1 κιλό / στρέμμα στην αρχή της έναρξης της κονδυλοποίησης. Εφαρμόστε 0.5 κιλό /στρέμμα στην 
αρχή της ανάπτυξης των κονδύλων και πάλι 10 ημέρες αργότερα.
Λαχανικά (ντομάτα, αγγούρι, πεπόνι, φράουλες κ.λπ.): Εφαρμόστε 0.7 - 1 κιλό/στρέμμα / εφαρμογή ξεκινώντας από το στάδιο 
της μεταφύτευσης/ εκβλάστησης έως την εμφάνιση των ανθέων (ή την εμφάνιση των πρώτων καρπών για φράουλες).
Οπωροφόρα δέντρα: Εφαρμόστε 0.7 - 1 κιλό / στρέμμα την άνοιξη στην έναρξη της ριζοβολίας. Επαναλάβετε με την ίδια 
δοσολογία κατά τη καρπόδεση. Εκτελέστε επίσης μια εφαρμογή των 1 κιλού/στρέμμα μετά τη συγκομιδή.

Διαφυλλική Εφαρμογή:
Εφαρμόστε 0.2 – 0.5 κιλό / στρέμμα/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 υψηλές θερμοκρασίες ή περιόδους υψηλής υδατικής καταπόνησης για τα φυτά. 
Ο καλύτερος χρόνος εφαρμογής είναι νωρίς το πρωί ή το βράδυ.

Μεγάλη καλλιέργεια (δημητριακά, ζαχαρότευτλα, ελαιοκράμβη, βαμβάκι κ.λπ.): Εφαρμόστε στο 4ο -6ο  φύλλο. 
Επαναλάβετε πριν ξεκινήσει η εντατική ανάπτυξη.
Πατάτα: Εφαρμόστε κατά την έναρξη της κονδυλοποίησης. Εφαρμόστε κατά την έναρξη του σταδίου ανάπτυξης 
κονδύλων και 10 ημέρες αργότερα.
Λαχανικά (ντομάτα, αγγούρι, φράουλες, κ.λπ.): Εφαρμόστε 1-2 φορές από τη μεταφύτευση έως την έναρξη της 
ανθοφορίας. Επαναλάβετε σε τακτική βάση κατά το σχηματισμό νέων ανθέων.
Οπωροφόρα δέντρα: Εφαρμόστε πριν από το άνοιγμα των ανθέων. Επαναλάβετε μετά τη συγκομιδή, πριν από την πτώση των φύλλων.

To Grogreen Starter είναι ένα υψηλής περιεκτικότητας ιδανικό για στάδια στα οποία οι απαιτήσεις των φυτών σε πρόσληψη Φωσφόρου είναι 
ζωτικής σημασίας όπως η μεταφύτευση, η ριζοβολία, η ανθοφορία και η καρπόδεση.

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”

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

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Υδρολίπανση/Ψεκασμός φυλλώματος


