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ΠΡΟΪΟΝ: 

GEL VEGETATIVE  

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. 

27-27-27 + 3MgO + Ιχνοστοιχεία 

 

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

Παρασκευάζεται: Από την Lima Europe NV. 

 

Εγγυημένη Σύνθεση: Ολικό Άζωτο (Ν): 27,0% β/ο (Νιτρικό Άζωτο (Ν-ΝΟ3): 5,90% β/ο, 

Ουρικό Άζωτο (Ν-ΝΗ2): 21,1% β/ο) + Υδατοδιαλυτός Φώσφορος (P2O5): 27,0% β/ο + 

Υδατοδιαλυτό Kάλιο (Κ2Ο): 27,0% β/ο + Υδατοδιαλυτό Μαγνήσιο (MgO): 3,0% β/ο + 

Υδατοδιαλυτό Βόριο (B): 0,016% β/ο + Υδατοδιαλυτός, Χηλικός Χαλκός (Cu) EDTA: 

0,003% β/ο + Υδατοδιαλυτός, Χηλικός Σίδηρος (Fe) EDTA: 0,08% β/ο + Υδατοδιαλυτό, 

Χηλικό Μαγγάνιο (Μn) EDTA: 0,04% β/ο + Υδατοδιαλυτό Μολυβδαίνιο (Μο): 0,003% β/ο 

+ Υδατοδιαλυτός, Χηλικός Ψευδάργυρος (Ζn) EDTA: 0,016% β/ο. 

 

Το GROGREEN GEL VEGETATIVE είναι ένα λίπασμα υψηλής συγκέντρωσης 

υδατοδιαλυτό λίπασμα, με ισορροπημένη περιεκτικότητα Ν-P-K. To προιόν χρησιμοποιείται 

κυρίως σε περιόδους βλαστικής ανάπτυξης. 

 

Μέθοδος Εφαρμογής: Υδρολίπανση/Ψεκασμός Φυλλώματος. 

 

Εφαρμογή εδάφους: 

Εφαρμόστε: 0,5-1κ./στρ./εφαρμογή. Για συνεχές ριζοπότισμα η συνιστώμενη συγκέντρωση 

είναι 0,5 έως 2γρ./λ. (0,05 έως 0,2%). Η συνήθης σύσταση για τις περισσότερες καλλιέργειες 

είναι 1γρ./λ. νερού. 

Πατάτα: Εφαρμόστε 0,5-1κ./στρ. κατά την βλαστική ανάπτυξη. Επαναλάβετε με 0,5κ./στρ. 

στο στάδιο της διόγκωσης. 

Λαχανικά (Τομάτα, Αγγούρι, Πεπόνι, Φράουλα κ.λπ.): Εφαρμόστε 0,5-1κ./στρ./εφαρμογή 

κατά το στάδιο ανάπτυξης και διόγκωσης του καρπού. 

Οπωροφόρα Δένδρα: Εφαρμόστε 0,7-1κ./στρ. κατά τη διάρκεια του σταδίου ανάπτυξης του 

καρπού. Επαναλάβετε με την ίδια δοσολογία κατά το στάδιο διόγκωσης του καρπού. 

 

Διαφυλλική Εφαρμογή: 

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

νερού). Μην εφαρμόζετε σε περιόδους με δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή περιόδους υψηλής 

υδατικής καταπόνησης για τα φυτά. Ο καλύτερος χρόνος εφαρμογής είναι νωρίς το πρωί ή 

αργά το βράδυ. 

Είδη Μεγάλης Καλλιέργειας (Δημητριακά, Ζαχαρότευτλα, Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι 

κ.λπ.): Εφαρμόστε κατά την βλαστική ανάπτυξη. 

Πατάτα: Εφαρμόστε κατά το κλείσιμο της σειράς και κατά το στάδιο διόγκωσης των 

κονδύλων. 

Λαχανικά (Τομάτα, Αγγούρι, Φράουλα κ.λπ.): Εφαρμόστε κατά την βλαστική ανάπτυξη. 

Επαναλάβετε τις εφαρμογές μετά την καρπόδεση και κατά τη διάρκεια των σταδίων 

ανάπτυξης και διόγκωσης των καρπών. 
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Οπωροφόρα Δένδρα: Εφαρμόστε μετά την καρπόδεση. Επαναλάβετε κατά τη διάρκεια της 

ανάπτυξης και διόγκωσης του καρπού. 

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας: 

 

 
 

 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

 

 

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. 

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός. Συμβουλευτείτε / Επισκεφθείτε 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 εφόσον ζητηθεί. 
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