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Nazwa: etykieta-nitrospeed-39 
Data opracowania:  05.02.2015
Korekta nr: 1
Skala: 1:1
Kolory: rozmieszczenia nadruku, prawidłowości tekstów i nie stanowi 100% odzwierciedlenia kolorystyki, ze względu 

na użyte podłoże i farby. Za czytelność kodu kreskowego niezgodnego z obowiązującymi normami dla druku 

Proof is an approximate simulation of the target printout.  It is used for the general evaluation of the project's 

type of base and ink used. The approver takes responsibility for the barcode legibility if it is incompatible with 

Υγρό Λίπασμα Αζώτου (Ν) με Μαγνήσιο 
(MgO), εμπλουτισμένο με Ιχνοστοιχεία 
Μολυβδαίνο (Mo) 0,001%, Tιτάνιο (Ti) 
0,026%, και Νικέλιο (Ni) 0,015%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Περιέχει  Άζωτο (αμιδική μορφή) σε υψηλή συγκέντρωση καθώς και Νικέλιο 
το οποίο βοηθά στο μεταβολισμό του αζώτου εντός του φυτού, σε μορφή 
αφομοιώσιμη από το φυτό. Είναι κατάλληλο για εκτατικές καλλιέργειες (σιτάρι, 
καλαμπόκι, βαμβάκι), κηπευτικά/φυλλώδη, δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλι. 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
Καλλιέργεια Στάδιο Εφαρμογής Δόση [l/ha]

Σιτάρι/Κριθάρι Άνοιξη - 2-4 εφαρμογές κάθε 
7-14 ημέρες 3-4

Καλαμπόκι
Στο στάδιο των 3-4 φύλλων

3-10Μετά από 7-10 ημέρες
Πριν το ξεστάχυασμα

Ζαχαρότευτλα

Στο στάδιο των 4-10 φύλλων 2-6
10-14 ημέρες αργότερα

2-10Πρίν την πλήρη κάλυψη 
εδάφους

Πατάτα
2-3 ψεκασμοί πριν την 
ανθοφορία 3-10
Μετά την ανθοφορία

Λάχανο, 
Κουνουπίδι, 
Μπρόκολο

2-3 εβδομάδες μετά την 
εμφάνιση των πρώτων 
φύλλων

3-102 εφαρμογές κάθε 7-10 
ημέρες
10 ημέρες πριν την 
συγκομιδή

Φράουλα
Πριν την ανθοφορία

2-5Μετά την ανθοφορία, κάθε 
7-10 ημέρες

Δέντρα και 
Θάμνοι

Πριν την ανθοφορία
7-10Μετά την ανθοφορία

10-14 ημέρες αργότερα
Λοιπές 
καλλιέργειες

1-1,5 Λίτρο λιπάσματος ανά 100 Λίτρα 
νερού, κάθε 10-14 ημέρες

Ποσότητα θρεπτικού διαλύματος : αροτραίες - 500-800 l/ha, 
οπωρώνες - 400-1000 l/ha.

Σημείωση! Υπό κανονικές συνθήκες χρησιμοποιήστε στο 
σύνολο 5-6 l/ha NITROSPEED 39 ανά κύκλο καλλιέργειας. 
Σε περίπτωση έλλειψης Αζώτου, Μολυβδαινίου ή 
Νικελίου, χρησιμοποιίστε μεγαλύτερη ποσότητα από 
την παραπάνω, προσαρμοσμένη στο στάδιο της 
καλλιέργειας. 

ΣΥΝΘΕΣΗ:
Θρεπτικά Συστατικά: % W/W g/l 
Ολικό Άζωτο (N) 26,0 345,8
Νιτρικό (NO3) 4,6 61,2
Αμμωνιακό  (NH4) 2,5 33,2
Αμιδικό/Ουρικό (NH2) 18,9 251,4
Μαγνήσιο (MgO) 3,1 41,2
Μολυβδαίνιο (Mo) 0,001 0,013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ:
Πριν τον ψεκασμό ετοιμάστε την τελική δεξαμενή 
πληρώνοντάς τη μεχρι τα 2/3. Στη συνέχεια 
προσθέστε με τη σειρά τα ακόλουθα: ουρία , 
NITORSPEED 39 διαλυμένο στο νερό με αναλογία 
1 : 4, το φυτοπροστατευτικό (εαν είναι αναμείξιμο). 
Αναδεύστε και εφαρμόστε .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η διαδικασία ανάμιξης γίνεται σε θερμοκρασία μεγ. 
25 ° C. Θερμοκρασία υγρού τουλάχιστον 10 °C.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΝΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΤΑ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. 

- Αποδεκτή μικρή ποσότητα ιζήματος
- Προσέξτε τις συνθήκες αποθήκευσης
- Διάρκεια 3 ετών από την ημερομηνία παρασκευής

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ,  ΤΥΠΟΣ: C.1.1. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται 
σε ξηρό μέρος στην αρχική, σφραγισμένη 
συσκευασία του. Σε περίπτωση κατάποσης , 
ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την 
ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ 
τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική 
συμβουλή. Σε περίπτωση διαρροής , συλλέγουμε 
αμέσως το υλικό, και τα υπόλείμματα τα πλένουμε 
με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:

Παρασκευάζεται και διακινείται από την 
Ekoplon SA, Grabki Duże 82

28-225 Szydłów, Poland, 
tel. (+48) 41 354 51 69, 354 52 59

ΔΙΑΝΟΜΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Anthesis Ε.Π.Ε

www.ekoplon.pl

Λεωφ. Κηφισίας 303 14561  Κηφισιά
Τ 210 8012367,  Ε info@anthesis.gr
www.anthesis.gr


