
Συνιστάται η χρήση αυτού του λιπάσματος για την αντιστάθμιση των 
συμπτωμάτων ελλείψεων στοιχείων στις καλλιέργειες, την αύξηση της ανοχής 
στην ξηρασία και τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των 
καλλιεργειών.

Fruits Potatoes, tubers
and root crops

Cereals
and rice

Vegetables

Liquid
Organic
Fertilizer

Nature's Choice Liquid 3-2-7 
Φυλλάδιο προϊόντος

Nature's Choice Liquid 3-2-7
+15% Amino Acids(αμινοξέα)

www.hortiland.nl/gr

Το Nature's Choice Liquid 3-2-7 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους καλλιεργειών και χρησιμοποιείται 
καλύτερα πριν από την άνθηση και μέχρι το τέλος του κύκλου αναπαραγωγής του φυτού. Το λίπασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε γρήγορη εφαρμογή για να αντισταθμίσει τα συμπτώματα ανεπάρκειας των φυτών και να 
αυξήσει την ανοχή στην ξηρασία. Και στις δύο περιστάσεις το Nature's Choice Liquid 3-2-7 αποτελεί μία 
ιδιαίτερα δραστική προσθήκη. Το προϊόν περιέχει μακρο- και μικροστοιχεία, καθώς επίσης και L-αμινοξέα,
χουμικά και φουλβικά οξέα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατάκλιση στο έδαφος, αλλά η πιο αποτελεσματική
μέθοδος εφαρμογής είναι με διαφυλλλικό ψεκασμό.

Το Liquid 3-2-7 αποδίδει καλύτερα πριν από την ανθοφορία και έως το τέλος του αναπαραγωγικού κύκλου των φυτών, λόγω των 
υψηλών επιπέδων καλίου, το οποίο είναι επίσης γνωστό και ως το θρεπτικό στοιχείο της "ποιότητας". Στις καλλιέργειες το κάλιο 
επηρεάζει ιδιαίτερα το σχήμα, το χρώμα, τη γεύση και την ποιότητα της παραγωγής. Για παράδειγμα στις πατάτες, το κάλιο μπορεί να 
περιορίσει τους μώλωπες μετά τη συγκομιδή. Στα μουροειδή φρούτα οδηγεί σε πιο γλυκούς καρπούς και στα εσπεριδοειδή αυξάνει το 
μέγεθος των καρπών και την περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά.

ΣυμβουλήΩφέλη
• Λίπασμα και βιοδιεγέρτης σε ένα προϊόν
• Μείωση της έκπλυσης θρεπτικών στοιχείων
• Άμεσα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία, όταν 
εφαρμόζεται διαφυλλικά
• Αυξάνει την αντοχή στο μετασυλλεκτικό stress
• Βελτιώνει την αντοχή στην ξηρασία
• Διεγείρει την αναπαραγωγική ανάπτυξη της 
καλλιέργειας

• Πριν από την ανθοφορία και την καρπόδεση 
• Σε περιόδους ξηρασίας
• Για γρήγορη αντιστάθμιση των συμπτωμάτων έλλειψης καλίου, 
σε εδάφη με χαμηλά επίπεδα καλίου

Εφαρμογή
Η διαφυλλική εφαρμογή του Nature's Choice Liquid 3-2-7 έχει τα πιο άμεσα αποτελέσματα στην καλλιέργεια. Αυτό είναι ιδανικό για να αντισταθμίσει τις ελλείψεις σε 
θρεπτικά συστατικά. Μέσα σε λίγες μέρες θα είναι ορατή η ανάκαμψη του φυτού λόγω της γρήγορης απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από τα φύλλα. Η 
διαφυλλική εφαρμογή αυξάνει επίσης τη διαθεσιμότητα πολλών μικροθρεπτικών στοιχείων όπως ο σίδηρος. Στο έδαφος αυτό το στοιχείο συχνά παγιδεύεται σε 
σωματίδια του εδάφους. Όταν εφαρμόζεται διαφυλλικά είναι άμεσα διαθέσιμο στο φυτό. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των ιχνοστοιχείων σε αυτό το προϊόν.
Το Nature's Choice Liquid 3-2-7 μπορεί επίσης να εφαρμοστεί μέσω στάγδην άρδευσης, καθώς δεν φράζει τα φίλτρα στο δίκτυο. Η εφαρμογή των θρεπτικών 
στοιχείων μέσω του αρδευτικού αυξάνει την αποτελεσματικότητα της πρόσληψής τους. Τα θρεπτικά στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα στην ενεργή ζώνη της 
ριζόσφαιρας και απορροφούνται από το φυτό. Αυτό περιορίζει την έκπλυση κινούμενων θρεπτικών στοιχείων όπως το άζωτο και το κάλιο, αλλά επίσης υποβοηθά 
την διαθεσιμότητα των λιγότερο ευκίνητων στοιχείων όπως ο φώσφορος. Με τη στάγδην άρδευση μπορεί να εφαρμοστεί η σωστή ποσότητα στην καλλιέργεια, πριν 
από την ξηρασία ή κατά τη μετάβαση από τη βλαστική ανάπτυξη στην καρπόδεση.
Εφαρμόστε το προϊόν εντός 4-6 ωρών μετά την προετοιμασία. Καθαρίστε το βυτίο ψεκασμού πριν και μετά την εφαρμογή των διαφυλλικών ψεκασμών. Είναι συμβατό 
με τα πιο συνήθη χρησιμοποιούμενα λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ωστόσο μην αναμιγνύετε χαλκούχα λιπάσματα και προϊόντα με βάση το θείο ή με 
βάση έλαια. 



Συμβουλές εφαρμογής

Καλλιέργεια         Δοσολογία                                            Χρόνος εφαρμογής                            Βιολογική επίδραση

Αλανίνη                4,5 

Αργινίνη               3,6 

Ασπαρτικό οξύ    14,4 

Κυστίνη             <0,5 

Γλουταμίνη         22,3 

Γλυκίνη             <0,5 

Ιστιδίνη               0,8 

Υδροξυπρολίνη   <0,5 

Ισολευκίνη           0,9

Λευκίνη             <0,5 

Λυσίνη                 1,4 

Μεθιονίνη          <0,5 

Φαινυλαλανίνη     0,6 

Προλίνη               3,9 

Σερίνη                 1,2 

Ταυρίνη               2,9 

Τυροσίνη             1,3 

Βαλίνη                1,5
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* Ελάχιστη διάλυση 1:20
** Η ακριβής δοσολογία εξαρτάται από τις τοπικές και ειδικές συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας 

Μεταφορά και αποθήκευση
Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό μέρος, αποφύγετε την έκθεση 
του σε ακραίες θερμοκρασίες και στη άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Κατά τη διάρκεια μεγάλης και/ή ξαφνικής θερμοκρασιακής 
μεταβολής, μπορεί να σχηματιστούν κρύσταλλοι. Το παραπάνω 
προϊόν δεν περιέχει συντηρητικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
αστάθεια κατά τη (μακροχρόνια) αποθήκευση.
Ανακινήστε ή ανακατέψτε πριν τη χρήση. 

Πληροφορίες υγείας και ασφάλειας
Δεν προορίζεται για κατάποση. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τη 
χρήση. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία ενώ χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, 
ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

Αμινόγραμμα Nature's Choice 3-2-7
+15% αμινοξέα (6% L-αμινοξέα)

Εγγυημένη σύνθεση Nature's Choice 3-2-7
+15% αμινοξέα

* Αφομοιώσιμα από τα φυτά αμινοξέα
** Μονάδα: g/kg 

* Προϊόν οργανικής προέλευσης, αυτό μπορεί να προκαλέσει απόκλιση 
έως 15%

Άζωτο (N ολικό)                                                      3,1%

Φώσφορος (P2O5)                                                    1,6%

Κάλιο (K2O)                                                            6,9%

Ολικά αμινοξέα                                                        15%

Άμεσα αφομοιώσιμα από τα φυτά L-αμινοξέα                6%

Οργανική ουσία                                                     35,9%

pH                                                                    5,5 - 6,5

Μαγνήσιο (MgO)                                                      0,5%

Ασβέστιο (Ca)                                                          0,2%

Θείο (SO3)                                                               2,3%

Ιχνοστοιχεία                                    Fe, Zn, B, Mn, Cu, Mo

Κηπευτικά              Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Εβδομαδιαία από την καρπόδεση             Αύξηση μεγέθους καρπών, ποιότητας και
& μουροειδή          Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                          μέχρι 2 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή      διατηρησιμότητας

Πατάτες                 Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Κάθε δύο εβδομάδες σε περιπτώσεις         Βελτίωση της διαχείρισης  του νερού, μέσω της 
                             Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                         χαμηλού εδαφικού καλίου.                       μεταφοράς σακχάρων από τα φύλλα στους
                                                                                             Κατά την κονδυλοποίηση.                        κονδύλους. Βελτίωση μεγέθους των κονδύλων

Κτηνοτροφικά        Διαφυλλικά: 200-400 ml/στρέμμα              Κάθε 3-4 εβδομάδες σε περιπτώσεις         Αυξημένες διατροφικές αξίες 
                                                                                              χαμηλού εδαφικού καλίου.                       

Σιτηρά και ρύζι      Διαφυλλικά: 200-400 ml/στρέμμα              Παραγωγικής φάση, μετά την άνθηση       Αυξημένη αντίσταση στο αβιοτικό stress, 
                                                                                             ή κατά την φάση χαμηλής                        καλύτερη λειτουργία των στοματίων, καλύτερη
                                                                                             διαθεσιμότητας σε εδαφικό κάλιο.             ποιότητα κόκκου
                                                                                             Δραστικό στο αβιοτικό stress(π.χ.
                                                                                             καύσωνας, ξηρασία)

Καρποφόρα           Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Μέχρι 3 εβδομάδες πριν από τη                Γέμισμα των καρπών και καλύτερη ποιότητα.
                             Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                         συγκομιδή και μετά τη συγκομιδή.           Βελτίωση της ανθεκτικότητας σε ξηρασία κατά
                                                                                                                                                            την περίοδο της καρποφορίας

Καλλωπιστικά        Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Κάθε 7 ημέρες στο παραγωγικό στάδιο     Αύξηση της στιβαρότητας και βελτιωμένο
                             Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                         συγκομιδή και μετά τη συγκομιδή.            χρώμα φύλλων και ανθέων

Σπορόφυτα          Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα              Κάθε 14 ημέρες μέχρι τη                          Πιο υγιή φυτά και καλύτερη ανάπτυξη ριζών.
                            Στάγδην: 100-200 ml/στρέμμα                   μεταφύτευση                                           Μείωση stress

Αμπέλι                  Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα             Κάθε 2 εβδομάδες από την καρπόδεση      Βελτίωση μεγέθους της ρόγας, χρώματος,
                            Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                         μέχρι 2 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή        ομοιομορφίας και περιεκτικότητας σακχάρων

Ανακούφιση          Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα             Εφαρμόστε ακριβώς πριν από περιόδους   Aύξηση της ανοχής στο αβιοτικό στρες, μέσω
αβιοτικού stress     *Συνδυάστε με FULVIC+                           καύσωνα/ξηρασίας ή άλλων αβιοτικών      της βελτίωσης της διαχείρισης του νερού και της
                                                                                            αιτίων stress. Επαναλάβατε κάθε 7            λειτουργίας των στοματίων
                                                                                            ημέρες έως το τέλος της περιόδου stress                                                   

Όλες οι                 Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα             Προσθήκη σε φυτοπροστατευτικά            Μείωση αρνητικών επιδράσεων των προϊόντων
καλλιέργειες                                                                          προϊόντα                                                  φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια

Εισαγωγή - αποκλειστική διάθεση:
 
Hortiland A.E.
ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ Τ.Θ. 1609 
Τ.Κ. 19004 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2106010810
sales@hortiland.gr  

www.hortiland.nl/gr   


