
Μέγιστη απόδοση στην υδρολίπανση,
για διαφυλλικούς ψεκασµούς και 
υδροπονικές καλλιέργειες

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η υδρολίπανση παρέχει σηµαντική εξοικονόµηση νερού 

και ορθολογική χρήση στην ποσότητα των λιπασµάτων. 

Επιπρόσθετα συµβάλλει στη βέλτιστη θρέψη των 

καλλιεργειών, µε αποτέλεσµα την αύξηση των αποδόσεων 

και της ποιότητας. Ωστόσο, η χρήση λιπασµάτων στη στάγδην 

άρδευση απαιτεί λιπάσµατα που είναι πλήρως διαλυτά στο 

νερό και απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προκειµένου να 

αποφευχθεί η φραγή του αρδευτικού συστήµατος.

Τα NITROPHOSKA® solub αποτελούν µια ολοκληρωµένη 

σειρά πλήρως υδατοδιαλυτών κρυσταλλικών λιπασµάτων, 

που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν λύσεις 

στην υδρολίπανση, χωρίς να χρειάζεται να αναµίξετε 

διαφορετικούς τύπους λιπασµάτων. Οι τύποι των 

NITROPHOSKA® solub περιλαµβάνουν µακροθρεπτικά 

και µικροθρεπτικά στοιχεία και είναι πλήρως απαλλαγµένα 

από διουρία και χλωριούχα, συµβάλλοντας έτσι στην 

αποτελεσµατική απορρόφηση και αξιοποίηση των 

θρεπτικών στοιχείων. 

Τα NITROPHOSKA® solub επιτρέπουν την ολοκληρωµένη 

και ισορροπηµένη ανάπτυξη φρούτων, λαχανικών, και άλλων 

εντατικών καλλιεργειών.

 Τύποι λιπασµάτων προσαρµοσµένοι στην εκάστοτε ανάγκη 

της καλλιέργειας

 Ποιοτικές πρώτες ύλες, απαλλαγµένες από χλώριο και 

άλλα επιβλαβή στοιχεία για τις καλλιέργειες 

 Γρήγορη και πλήρη διαλυτότητα στο νερό 

 Ισορροπηµένη και πλήρης παροχή θρεπτικών στοιχείων 

στα φυτά, µε τύπους προσαρµοσµένους σε κάθε στάδιο 

ανάπτυξης (τύποι για ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος, 

για τα αρχικά στάδια ανάπτυξης, αύξηση του βάρους και 

της ωρίµανσης, κτλ.)

 Με ιχνοστοιχεία (σε χηλική EDTA), µαγνήσιο, 

βόριο και θείο

 Ο όξινος χαρακτήρας τους αποτρέπει τη φραγή του 

αρδευτικού συστήµατος και προάγει την αφοµοίωση των 

θρεπτικών στοιχείων

 ∆ιαθέσιµα σε σακιά των 25 κιλών



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (%)

* Χηλική EDTA µορφή

pH 
NITROPHOSKA ®

solub  

7+12+40

NITROPHOSKA ®

solub  

12+6+36

NITROPHOSKA ®

solub  

13+40+13

NITROPHOSKA ®

solub  

20+20+20

Συγκέντρωση g/1000 ml Αγωγιµότητα του διαλύµατος  mS/cm στους 20°C

0,1 4 - 4,5 4,5 - 5,5 4,5 - 5,5 4,5 - 5,5

Η ανάµειξη µη συµβατών λιπασµάτων στο ίδιο δοχείο µπορεί να προκαλέσει την εµφάνιση συσσωµατωµάτων ή να  µειώσει 

τη διαλυτότητα. Λιπάσµατα που περιέχουν φώσφορο και θείο πρέπει να διαλύονται χωριστά από λιπάσµατα που περιέχουν 

ασβέστιο και µαγνήσιο. Ποτέ µην αναµιγνύετε τα NITROPHOSKA® solub µε νιτρικό ασβέστιο και /ή νιτρικό µαγνήσιο. Ίζηµα 

µπορεί να σχηµατιστεί και σε νερο µε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο γι αυτό συνιστάται να προηγηθούν δοκιµές.

NITROPHOSKA ®

solub  

7+12+40

NITROPHOSKA ®

solub  

12+6+36

NITROPHOSKA ®

solub  

13+40+13

NITROPHOSKA ®

solub  

20+20+20

Άζωτο (Ν)  7 12 13  20

Νιτρικό  5,4 6 3,8  5,8

Αµµωνιακό  1,6 0,1 8,6  3,9

Ουρικό – 6 0,6 10,3

Φωσφόρος (P2O5)  12 6 40  20

Κάλιο (Κ2Ο)  40 36 13  20

Μαγνήσιο (MgO) – 2,5 –  –

Θείο (S03) 17 15  –  –

Σίδηρος (Fe) 0,06 0,06 0,06  0,06

Μαγγάνιο * (Μη) 0,025 0,02 0,025  0,03

Ψευδάργυρος * (Ζη) 0,01 0,01 0,01  0,01

Χαλκός (Cu) * 0,002  0,002 0,002  0,002

Βόριο (Β) 0,01 0,02 0,01  0,01

Μολυβδαίνιο (Μο) 0,05 0,005 0,005 0,005
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ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

NITROPHOSKA® solub 7+12+40
Τύπος που συνιστάται για την ωρίμανση και το τελικό στάδιο της καλλιέργειας, σε 

καλλιέργειες όπου οι απαιτήσεις σε κάλιο είναι υψηλές

NITROPHOSKA® solub 12+6+36
Τύπος κατάλληλος για εφαρμογές από το στάδιο της άνθησης μέχρι του 

σχηματισμού των καρπών, για αύξηση του μεγέθους, της ποιότητας και του βάρους

NITROPHOSKA® solub 13+40+13
Τύπος σχεδιασμένος για την ανάπτυξη των οφθαλμών, των ριζών, των βλαστών 
και των φύλλων, ειδικά κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων του βλαστικού 
κύκλου και για τη διέγερση της άνθησης στην καλλιέργεια μας

NITROPHOSKA® solub 20+20+20 Τύπος για ανθική και βλαστική ισορροπία, ή για τη διόρθωση θρεπτικών ελλείψεων


