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ΠΡΟΪΟΝ: 

SUPA APP 
 

Καινοτόμο σκεύασμα θρέψης, υψηλότατης συγκέντρωσης σε Φώσφορο, ιδανικό για το 
ξεκίνημα των καλλιεργειών και της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος.  

 
Προέλευση: AGRICHEM Αυστραλίας 
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: FARMA - CHEM SA 
 
Εγγυημένη σύνθεση: 
Άζωτο (Ν):   11% β/β 
Φώσφορος (P2O5): 37,5% β/β 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Ειδικό βάρος: 1,39-1,41 
 
Ο Φωσφόρος στο SUPA APP βρίσκεται σε μορφή πολυμερισμένων φωσφορικών αλυσίδων. 
Ανάλογα με το μήκος τους, υδρολύονται τόσο άμεσα όσο και σταδιακά, απελευθερώνοντας 
Φωσφορικά ιόντα στη ριζόσφαιρα, που παραμένουν ελεύθερα, χωρίς να αντιδρούν με το 
Ασβέστιο ή άλλα κατιόντα στο έδαφος. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ του SUPA APP: 

 Αποτελεί μοναδική πηγή σταδιακής και ελεγχόμενης απελευθέρωσης του 
Φωσφόρου. 

 Διαθέτει μοναδικές ιδιότητες πολυμερούς που διασφαλίζουν την πρόσληψη του 
Φωσφόρου από τα φυτά σε όλα τα εδαφικά pH. 

 Χηλικοποιεί και απελευθερώνει δεσμευμένα κατιόντα του εδάφους κάνοντάς τα 
διαθέσιμα στα φυτά. 

 Απαιτούνται μικρές δόσεις για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των καλλιεργειών σε 
Φώσφορο. 

 Αποτελεί ιδανικό σκεύασμα φωσφόρου στις υδροπονικές καλλιέργειες, όταν 
επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και όταν το νερό της άρδευσης διαθέτει υψηλή 
αλατότητα. 
 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
Υδρολίπανση: Δόση: 1-2,5 λίτρα ανά στρέμμα μετά την άνθηση και κυρίως στα πρώτα 
στάδια ανάπτυξης των καρπών. 
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Δενδροκομικές καλλιέργειες: Στη μεταφύτευση των νεαρών δενδρυλλίων. Επίσης, 
εφαρμόζεται πριν την άνθηση. Δόση: 2-3 λίτρα/στρ μέσω υδρολίπανσης.  
Αμπέλι (Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο, Σουλτανίνα, Σταφίδα): Συστήνονται 1-2 εφαρμογές 
στη νέα βλάστηση. Δόση: 1,5-2 λίτρα/στρ μέσω υδρολίπανσης. Εφαρμόζεται και 
διαφυλλικά σε δόση 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Ακτινίδια: Συστήνονται 1-2 εφαρμογές στο φούσκωμα των οφθαλμών ή πριν την άνθηση 
και στο καρπίδιο. Δόση: 1-2 λίτρα/στρ μέσω υδρολίπανσης.  
Φράουλα: Συστήνονται 2-3 εφαρμογές, μετά τη μεταφύτευση, στα 3-4 φύλλα και όποτε 
κρίνεται αναγκαίο. Υδρολίπανση: 2-3 λίτρα/στρ.  
Τομάτα (υπαίθρια-βιομηχανική), Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι, 
Κολοκύθι: Συστήνονται 2-3 εφαρμογές, ξεκινώντας μετά τη μεταφύτευση, στα 3-4 φύλλα 
και επανάληψη πριν την άνθηση με υδρολίπανση. Δόση: 2-3 λίτρα/στρ. Εφαρμόζεται και 
διαφυλλικά σε δόση 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι (υπαίθρου): Συστήνονται 2-3 εφαρμογές ξεκινώντας από 
το 4ο φύλλο και κατά την αύξηση της κεφαλής. Δόση 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Σιτάρι: Συστήνονται 1 εφαρμογή στη σπορά. Δόση: 0,5-2 λίτρα/στρ.  
Βαμβάκι: Συνιστάται μία εφαρμογή κατά το φύτρωμα. Δόση: 0,5-2 λίτρα/στρ μέσω 
υδρολίπανσης. Εφαρμόζεται και διαφυλλικά σε δόση 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες: Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο 
εφαρμογής. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΖΕΣΤΗ. Απαιτεί επάρκεια εδαφικής υγρασίας για να 
μεγιστοποιηθεί η πρόσληψή του μέσω υδρολίπανσης. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. 
Εφαρμόζεται αργά το απόγευμα και συνιστάται ψεκασμός μέχρι απορροής. Οι 
προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη 
θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να 
αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Προτείνεται πριν την εφαρμογή σε μια 
καλλιέργεια ή περιοχή για πρώτη φορά ή σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα, να 
δοκιμάζεται αρχικά σε μια μικρή περιοχή. Μην υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δοσολογίες. 
Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. 
Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. 
  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. 
Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό). 
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