
Precise controlled nutrition
• Reliable polymer coating secures uninterrupted nutrition forup

to 6 months

• Formulation is tuned to the requirements of grape varieties

• Extra Magnesium and Calcium for healthy andstress-resistant

plant growth without deficiencies

• Predictable nutrient release not influenced by rain,

irrigation,soil composition, soil pH-value or bacterial life

Environmentally friendly
• Practically no leaching or volatilisation of nutrients

• Organic based polymer coating that degrades naturally

intime

• Less fertiliser necessary to achieve optimal results

Highly efficient and economical
• Single application is enough for up to 6 months

ofuninterrupted nutrition

• Healthy, stress-free plant development

• Apply only once and gain significant savings in labour

costand time

10-05-13+13CaO+5MgO

Total fertiliser plan for grapes
Ekote Fruit Grapes (5-6) is an advanced base fertiliser for the nutrition of grape varieties. Applied at the beginning of the
growing season it is a continuous source of essential NPK nutrition for the period of up to 6 months while the
releasecurve matches the crops needs. The additional Calcium and Magnesium enhance Chlorophyll production,
contributing to the plant tissues' resistance and balance the soil pH-level.

Ekote Fruit Grapes

Item code: 6102FF

5-6

Ακριβής και ελεγχόμενη θρέψη
•	 Η	αξιόπιστη	πολυμερής	επικάλυψη	τους,	εξασφαλίζει	τη	

συνεχή	θρέψη	των	φυτών	έως	και	για	5	μήνες.

•	 Η	ισορροπημένη	σύνθεση	του	λιπάσματος	είναι	σύμφωνη	

με	τις	απαιτήσεις	των	αναπτυσσόμενων	φυτών	αμπελιού.

•	 Τα	επιπρόσθετα	Μαγνήσιο	και	Ασβέστιο	βοηθούν	στην	

υγιή	ανάπτυξη	των	φυτών	και	στην	ανθεκτικότητα	τους	

σε	οποιαδήποτε	κατάσταση	στρες,	αποκλείοντας	την	

πιθανότητα	τροφοπενιών.

•	 Η	προβλεπόμενη	απελευθέρωση	των	θρεπτικών	στοιχείων	

δεν	επηρεάζεται	από	παράγοντες	όπως	η	βροχή,	η	σύνθεση	

και	το	pH	του	εδάφους	αλλά	και	η	βακτηριδιακή	δράση.

Φιλικό προς το περιβάλλον
•	 Ελαχιστοποίηση	απωλειών	θρεπτικών	στοιχείων	του	

λιπάσματος	λόγω	έκπλυσης	ή	εξάτμισης.

•	 Η	οργανική	βάση	της	πολυμερούς	επικάλυψης	του	

λιπάσματος	αποδομείται	φυσικά	κατά	την	διάρκεια	

ανάπτυξης	των	φυτών.

•	 Επίτευξη	βέλτιστων	αποτελεσμάτων	με	την	χρήση	

σημαντικά	λιγότερης	ποσότητας	λιπάσματος.

Οικονομία και υψηλής απόδοση
•	 Μια	μόνο	εφαρμογή	λιπάσματος	καλύπτει	τις	απαιτούμενες	

ανάγκες	των	φυτών	για	διάστημα	έως	και	6	μήνες.

•	 Επίτευξη	ανάπτυξης	υγειών	φυτών.

•	 Εφαρμόστε	μια	εφάπαξ	δόση,	μειώνοντας	έτσι	έξοδα	και	

χρόνο	εργασίας

Η συνολική λύση για την λίπανση του αμπελιού
Το	Ekote	Fruit	Grapes	(5-6)	είναι	ένα	προηγμένης	τεχνολογίας	λίπασμα	για	την	βασική	λίπανση	των	καλλιεργειών	αμπελιού.	

Η	εφαρμογή	του	στην	έναρξη	της	καλλιεργητικής	περιόδου	το	καθιστά	μια	συνεχή	πηγή	όλων	των	απαραίτητων,	για	

τα	φυτά,	θρεπτικών	στοιχειών	(άζωτο,	φωσφόρος,	κάλιο)	για	χρονικό	διάστημα	μέχρι	και	6	μηνών,	ενώ	η	σταδιακή	

αποδέσμευση	τους	καλύπτει	απόλυτα	τις	ανάγκες	της	καλλιέργειας.	Ταυτόχρονα	τα	πρόσθετα	Ασβέστιο	και	Μαγνήσιο	που	

περιέχει	το	λίπασμα	προάγουν	την	παραγωγή	χλωροφύλλης,	ενισχύουν	την	ανθεκτικότητα	των	φυτικού	ιστού	αλλά	και	

εξισορροπούν	το	επίπεδο	του	εδαφικού	pH.
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Physical specifications
Average granule size: 3,2 mm
Colour: white/ivory/brown/grey
Product longevity determined in months at average soil
temperature as given below.

Longevity 
at 15°C

Longevity 
at 21°C

Longevity 
at 30°C

6-7 5-6 4-5

Application
Recommended application method: row application or mix
insoil. Best results are achieved when applied correctly at
theroot zone.
Advised application period: spring. Application during
thegrowing season, from bud break to veraison.
Applicationduring the dormant period is not recommended.
Suitable for the fertilising of wine grape varieties and
tablegrapes.

Irrigation after application gives a quicker initial effect and
improves product and plant performance. As soil and growing
conditions differ, please contact your dealer or Ekompany
sales representative for specific product and application
advice.

Packaging
Unit packaging (UoM1): 25kg
Packaging material (UoM1): dual layer PE bag with anti-slip
varnish.
Standard pallet loading: 40x25 kg
Unit packaging (UoM2): 500 kg
Packaging material (UoM2): single loop PP Big Bag.

Storage and safety
Store in unopened original packaging in a dry place protected
from frost, heat or direct sunlight. Once opened reseal tightly
and keep in a dry place. Caution: Harmful if swallowed. Do
not inhale. Keep out of reach of children. Safety data sheet
available upon request or to download from
www.ekompany.eu.

Ekote Fruit Grapes
10-05-13+13CaO+5MgO

Item code: 6102FF

Coating specifications
Coating material: degradable polymer coating
Coated N of total N: 77%
Coated P2O5 of total P2O5: 54%
Coated K2O of total K2O: 55%

Analysis (oxide)
10% Nitrogen total (N)

2,8% Nitric nitrogen
3,4% Ammoniacal nitrogen
3,8% Ureic nitrogen

5% Phosphorus pentoxide (P2O5)

soluble in neutral ammonium citrate and water
4,5% Water soluble

13% Potassium oxide (K2O)

13,0% Water soluble

13% Calcium oxide (CaO)

5% Magnesium oxide (MgO)

13% Sulphur trioxide (SO3)

10,0% Water soluble

Chloride content (Cl) <1%
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Physical specifications
Μέσο	μέγεθος	κόκκων	:	3,2	mm
Χρώμα	:	λευκό/	γκρι/	ιβουάρ/	καφέ
Διάρκεια	ζωής	προϊόντος	σε	μέση	θερμοκρασία	εδάφους	όπως	
περιγράφεται	στον	πίνακα:

	 Διάρκεια	ζωής	 Διάρκεια	ζωής	 Διάρκεια	ζωής
	 στους	15°C		 στους	21°C	 στους	30°C
	 6-7	μήνες	 5-6	μήνες	 4-5	μήνες
	

Τρόπος Εφαρμογής
Συνιστάται	η	εφαρμογή	στις	γραμμές	ή	με	ενσωμάτωση	στο	
έδαφος.	
Η	εφαρμογή	του	λιπάσματος	απευθείας	στη	ζώνη	του	ριζικού	
συστήματος	επιτυγχάνει	άριστα	αποτελέσματα.
Συνιστώμενη	περίοδος	εφαρμογής:	Μάρτιος	-	Απρίλιος
Μετά	την	εφαρμογή	συνιστάται	η	άρδευση	καθώς	προάγεται	η	
άμεση	ενεργοποίηση	του	προϊόντος.	
Καθώς	οι	εδαφικές	και	οι	καλλιεργητικές	συνθήκες	διαφέρουν	
από	περιοχή	σε	περιοχή,	παρακαλούμε	επικοινωνήστε	με	τον	
γεωπόνο	της	περιοχής	σας	για	κάθε	άλλη	πληροφορία	σχετικά	
με	το	προϊόν	και	την	εφαρμογή	του.

Συσκευασίες
•	 	Μονάδα	συσκευασίας	(UoM1)	:	σάκος	25	κιλών	
Υλικό	συσκευασίας	(UoM1):	σακούλα	PE	διπλής	στρώσης	
με	αντιολισθητική	επίστρωση.	
Πάλετα:	40	σάκοι	x25	kg	

•	 Μονάδα	συσκευασίας	(UoM2):	σάκος	500	κιλών	
Υλικό	συσκευασίας	(UoM2):	PP	Big	Bag.

Αποθήκευση και Ασφάλεια
Φυλάσσετε	το	λίπασμα	στην	αρχική	κλειστή	συσκευασία	του,	
σε	ξηρό	μέρος	προστατευμένο	από	παγετό,	θερμότητα	ή	άμεσο	
ηλιακό	φως.
Μετά	το	άνοιγμα	της	συσκευασίας	αποθηκεύστε	τη	σε	ξηρό	
μέρος	αφού	πρώτα	την	κλείσετε	καλά.
Προσοχή:	Επιβλαβές	σε	περίπτωση	κατάποσης.	Μην	εισπνέετε.	
Να	φυλάσσεται	μακριά	από	παιδιά.

Προδιαγραφές επικάλυψης κόκκων 
λιπάσματος
Υλικό	επικάλυψης:	διασπώμενη	πολυμερής	επικάλυψη
ποσοστό	επικαλυμμένου	N	επί	του	συνολικού	N:	77%
ποσοστό	επικαλυμμένου	P2O5	επί	του	συνολικού	P2O5:	54%
ποσοστό	επικαλυμμένου	K2O	επί	του	συνολικού	K2O:	55%

Ανάλυση (oxide)
	 10%	 ολικό	άζωτο	(N)
	 	 2,8	%	νιτρικό	άζωτο
	 	 3,4	%	αμμωνιακό	άζωτο
	 	 3,8	%	ουρικό	άζωτο
	 5%	 πεντοξείδιο	του	φωσφόρου	(P2O5)
	 	 διαλυτό	σε	ουδέτερο	κιτρικό	αμμώνιο	και	νερό
	 	 4,5%	υδατοδιαλυτό
	 13%	 οξείδιο	του	Καλίου	(K2O)
	 	 13,0%	υδατοδιαλυτό
	 13%	 οξείδιο	του	ασβεστίου	(CaO)
	 5%	 οξείδιο	του	Μαγνησίου	(MgO)
	 13%	 τριοξείδιο	του	Θείου	(SO3)
	 	 10,0%	υδατοδιαλυτό
	 Περιεκτικότητα	σε	Χλώριο	(Cl)	<1%


