
Η σύνθεση αυτού του υγρού λιπάσματος έχει αναπτυχθεί με τρόπο που δεν απαιτείται αλλαγή σε άλλη υγρή σύνθεση μέχρι το τέλος 
του κύκλου των καλλιεργειών σας. Περιέχει αρκετό άζωτο ώστε η καλλιέργειά σας να ωριμάσει και κάλιο για καλή καρπόδεση.

Εφαρμογή
Το Nature's Choice Liquid 5-2-4 έχει την πιο άμεση επίδραση στην καλλιέργεια. Όταν εφαρμόζετε το λίπασμα στην αντίστοιχη 
τροφοπενία, η καλλιέργεια εμφανίζει ανάκαμψη μέσα σε λίγες ημέρες. Αυτό το υγρό λίπασμα περιέχει ελεύθερα αμινοξέα, που 
επιταχύνουν την απορρόφηση θρεπτικών μακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων όπως ο σίδηρος και ο ψευδάργυρος από τα φύλλα. Αυτά τα 
στοιχεία στο έδαφος είναι συχνά δεσμευμένα και μη διαθέσιμα για τα φυτά.

Το Nature's Choice Liquid 5-2-4 μπορεί επίσης να εφαρμοστεί μέσω στάγδην άρδευσης, χωρίς να φράξει τα φίλτρα του δικτύου. Η 
παροχή υγρού θρεπτικού διαλύματος με στάγδην άαρδευση αυξάνει την ικανότητα απορρόφησης στοιχείων. Τα θρεπτικά στοιχεία είναι 
άμεσα διαθέσιμα στην ενεργή ζώνη της ριζόσφαιρας των φυτών και μπορούν να απορροφηθούν γρήγορα από το φυτό. Η παροχή στα 
φυτά των θρεπτικών στοιχείων του Nature's Choice Liquid 5-2-4, θα αυξήσει την απόδοση και την παραγωγή τους.

Nature's Choice Liquid 5-2-4
+18% Amino Acids(αμινοξέα)

Συμβουλή
Συνιστάται η χρήση του από τη φύτευση μέχρι τη συγκομιδή..
• Η περικοπή των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των εφαρμογών αυξάνει τη 
βλαστική ανάπτυξη
• Η προσθήκη Nature's Choice Liquid 3-2-7 στο πρόγραμμα λίπανσής 
σας μεταξύ της ανθοφορίας και της ωρίμανσης προκαλεί πάχυνση των 
καρπών

Ωφέλη
• Λίπασμα και βιοδιεγέρτης σε ένα προϊόν
• Συνολικό πακέτο ιχνοστοιχείων
• Μείωση της έκπλυσης θρεπτικών στοιχείων
• Άμεσα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία, όταν 
εφαρμόζεται διαφυλλικά
• Προϊόν γενικής χρήσης για όλο τον κύκλο 
καλλιέργειας
• Αυξημένη αντίσταση σε κάθε stress
• Γρήγορη επανάκαμψη καρποφόρων μετά τη 
συγκομιδή

Fruits Potatoes, tubers
and root crops

Cereals
and rice

Vegetables

Nature's Choice Liquid 5-2-4 
Liquid

Organic
Fertilizer

Το Nature's Choice Liquid 5-2-4 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους καλλιεργειών κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου 
ανάπτυξης της καλλιέργειας. Αυτό το προϊόν παρέχει στην καλλιέργεια όλα τα αναγκαία θρεπτικά στοιχεία και αποτρέπει τα γενικά 
συμπτώματα έλλειψης θρεπτικών συστατικών. Περιέχει μακρο και μικροστοιχεία, καθώς επίσης και αμινοξέα και χουμικά οξέα. 
Μπορεί να εφαρμοστεί με κατάκλυση και στάγδην άρδευση, αλλά ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εφαρμογής του είναι η διαφυλλική 
εφαρμογή.

Εφαρμόστε το προϊόν εντός 4-6 ωρών μετά την προετοιμασία. Καθαρίστε τη δεξαμενή ψεκασμού πριν και μετά την εφαρμογή όταν 
εφαρμόζεται διαφυλλικά. Είναι συμβατό με τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ωστόσο μην 
αναμιγνύετε με λιπάσματα χαλκού, προϊόντα με βάση το θείο, αλκαλικά προϊόντα ή προϊόντα με βάση έλαια.

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

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

Αλανίνη                7,1 

Αργινίνη               3,1 

Ασπαρτικό οξύ    16,9 

Κυστίνη             <0,5 

Γλουταμίνη         44,6 

Γλυκίνη             <0,5 

Ιστιδίνη              0,7 

Υδροξυπρολίνη   <0,5 

Ισολευκίνη          1,2

Άζωτο (N ολικό)                                                      5,2%

Φώσφορος (P2O5)                                                   2,3%

Κάλιο (K2O)                                                               5%

Ολικά αμινοξέα                                                        18%

Άμεσα αφομοιώσιμα από τα φυτά L-αμινοξέα                9%

Οργανική ουσία                                                     45,5%

pH                                                                    5,5 - 6,5

Μαγνήσιο (MgO)                                                      0,4%

Ασβέστιο (Ca)                                                          0,2%

Θείο (SO3)                                                               3,4%

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

Αμινόγραμμα Nature's Choice 5-2-4
+18% αμινοξέα (9% L-αμινοξέα)

Εγγυημένη σύνθεση Nature's Choice 5-2-4
+18% αμινοξέα

Συμβουλές εφαρμογής

Λευκίνη             <0,5 

Λυσίνη                1,2 

Μεθιονίνη          <0,5 

Φαινυλαλανίνη   <0,5 

Προλίνη               1,2 

Σερίνη                 0,9 

Ταυρίνη               1,7 

Τυροσίνη             1,4 

Βαλίνη                1,4

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

Καλλιέργεια         Δοσολογία                                            Χρόνος εφαρμογής                            Βιολογική επίδραση

Κηπευτικά              Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Ακριβώς μετά την μεταφύτευση,               Αυξημένη ανθοφορία και καρπόδεση
                             Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                          ξανά μετά από 7 ημέρες και στη               και ομοιόμορφη ανάπτυξη στην
                                                                                              συνέχεια επανάληψη κάθε                        πρώιμη παραγωγή.
                                                                                              15-20 ημέρες

Πατάτες                 Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Έναρξη εφαρμογής μόλις τα φυτά             Αυξημένη παραγωγή και ένα πιο 
                             Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                          φτάσουν περίπου τα 15 εκ. ύψος              ομοιόμορφο μέγεθος κονδύλων
                                                                                              και επανάληψη κάθε 20-25 ημέρες           

Κτηνοτροφικά        Διαφυλλικά: 200-400 ml/στρέμμα              Κάθε 3-4 εβδομάδες                                  Μικρότερος κύκλος ανάπτυξης, ανάκαμψη  
φυτά                                                                                                                                                      ριζικού συτήματος και αυξημένη βιομάζα

Σιτηρά και ρύζι       Διαφυλλικά: 200-400 ml/στρέμμα              Κατά τη διάρκεια σημαντικών σταδίων       Αυξημένη αντοχή στο αβιοτικό stress,              
                                                                                              ανάπτυξης, π.χ. ξεκίνημα, άνθηση,            καλύτερη λειτουργία των στοματίων και  
                                                                                              πριν/κατά τις στιγμές stress                       αυξημένη αποτελεσματικότητα των 
                                                                                                                                                              φυτοπροστατευτικών προϊόντων                       

Αμπέλι                   Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Εφαρμογή μετά την έκπτυξη των               Αυξημένη καρπόδεση και βελτιωμένο χρώμα
                             Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                         πρώτων φύλλων, μετά την άνθηση            ραγών, ομοιομορφία και αυξημένη 
                                                                                             και κατά την έναρξη ανάπτυξης ραγών       περιεκτικότητα σακχάρων

Καρποφόρα            Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Κάθε 15-20 ημέρες, μετά την                    Αυξημένη ανθοφορία, μέγεθος και βάρος
                              Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                         έκπτυξη των πρώτων φύλλων                  καρπών και βελτιωμένη απορρόφηση
                                                                                                                                                              θρεπτικών στοιχείων

Καλλωπιστικά         Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Κάθε 14 ημέρες                                        Αυξημένη ανθεκτικότητα και βελτιωμένο
                              Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                         έκπτυξη των πρώτων φύλλων                  χρώμα φύλλων και ανθέων

Σπορόφυτα            Διαφυλλικά: 200 ml/στρέμμα                      Κάθε 14 ημέρες έως τη μεταφύτευση        Πιο υγιή φυτά και καλύτερη ανάπτυξη ριζών                   
                              Στάγδην: 200 ml/στρέμμα
 

Ανάκαμψη από      Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Εφαρμογή σε κάθε περίπτωση αβιοτικού    Αύξηση της ανοχής στο στρεσσ λόγω των 
αβιοτικό stress       Συνδυασμός με 100-300 ml/στρέμμα          stress. Επανάληψη κάθε 7 ημέρες μέχρι    αμινοξέων
                             Fulvic+                                                       το τέλος της περιόδου stress        

Γενικά για               Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα              Προσθήκη στις εφαρμογές                         Μείωση της αρνητικής επίδρασης   
όλες                                                                                        φυτοπροστατευτικών προϊόντων               φυτοπροστατευτικών προϊόντων

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 
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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   


