
Fruits Potatoes, tubers
and root crops

Cereals
and rice

Vegetables

Συνιστάται η χρήση του σε περιόδους που η καλλιέργεια έχει ανάγκη μία 
ενίσχυση, όπως είναι:

Liquid
Organic
Fertilizer

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

Nature's Choice Liquid 7-2-2
+21% Amino Acids(αμινοξέα)

Το Nature's Choice Liquid 7-2-2 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους καλλιεργειών, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό 
για τα φυτά κατά τη γρήγορη βλαστική ανάπτυξη. Το Nature's Choice Liquid 7-2-2 περιέχει έναν εξελιγμένο συνδυασμό 
αζώτου γρήγορης και αργής απελευθέρωσης. Αυτό καθιστά το υγρό λίπασμα ικανό να τονώσει την υγεία των φυτών και τη 
ζωή του εδάφους για περισσότερες από τρεις εβδομάδες. Το προϊόν περιέχει μακρο και μικροστοιχεία, καθώς και αμινοξέα 
και χουμικά οξέα. Μπορεί να εφαρμοστεί με άρδευση με κατάκλυση και στάγδην άρδευση, αλλά ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος εφαρμογής αυτού του λιπάσματος είναι η διαφυλλική εφαρμογή.

Το Nature's Choice Liquid 7-2-2 αποδίδει καλύτερα όταν εφαρμόζεται στην αρχή ή σε κρίσιμες στιγμές του κύκλου ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. Σε περιόδους που το φυτό απαιτεί υψηλά επίπεδα αζώτου, αυτό το λίπασμα είναι η καλύτερη επιλογή για να παρέχει στο 
φυτό λίγη επιπλέον ενέργεια και να τονώσει την ανάπτυξη του φυτού. Αυτό το προϊόν περιέχει 13% ελεύθερα αμινοξέα - τα οποία 
απορροφώνται εύκολα από το φυτό και χρησιμοποιούνται ως πηγή αζώτου. Τα αμινοξέα είναι εύκολα διαθέσιμα και σε αντίθεση με το 
ανόργανο άζωτο N (NO3) αυτά τα αμινοξέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας από το φυτό ως δομικά στοιχεία για τις πρωτεΐνες. 

ΣυμβουλήΩφέλη

• Λίπασμα και βιοδιεγέρτης σε ένα προϊόν
• Παρέχει άμεση επίδραση αζώτου μέσω 
διαφυλλικών ψεκασμών
• Μειωμένη έκπλυση θρεπτικών στοιχείων
• Άμεσα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία
• Βελτιώνει τη βιολογική δραστηριότητα στο έδαφος
• Διεγείρει την αναπαραγωγική ανάπτυξη της 
καλλιέργειας

• Κατά την έναρξη της φάσης ανάπτυξης
• Κατά τη διάρκεια περιόδων αβιοτικού stress 
• Στη διάρκεια σημαντικών στιγμών στον κύκλο ανάπτυξης 
• Ενισχύει τη  βλαστική ανάπτυξη χωρίς να αποδυναμώνει τα φυτά

Εφαρμογή
Η διαφυλλική εφαρμογή του Nature's Choice Liquid 7-2-2 έχει τα πιο άμεσα αποτελέσματα στην καλλιέργεια. Το άζωτο απορροφάται εύκολα από τα φύλλα και τα 
ιχνοστοιχεία είναι επίσης άμεσα διαθέσιμα στο φυτό. Αυτή η δράση ενισχύει το φυτό. Στο έδαφος αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να παγιδευτούν και να καταστούν 
ανενεργά από τα σωματίδια του εδάφους, ωστόσο, όταν εφαρμόζονται διαφυλλικά, είναι άμεσα διαθέσιμα στο φυτό κατά τη διάρκεια βασικών περιόδων ανάπτυξης. 
Αυτό το υγρό λίπασμα μπορεί να εφαρμοστεί και με στάγδην άρδευση και δεν φράζει τα φίλτρα του δικτύου. Η παροχή θρεπτικών στοιχείων στα φυτά μέσω της 
στάγδην άρδευσης θα αυξήσει την απόδοση και την παραγωγή των φυτών. Η παροχή θρεπτικών στοιχείων με στάγδην άρδευση αυξάνει την αποτελεσματικότητα 
πρόσληψης θρεπτικών συστατικών (σε σύγκριση με στερεά λιπάσματα). Τα θρεπτικά στοιχεία καθίστανται άμεσα διαθέσιμα στη ζώνη της ενεργής ριζόσφαιρας και 
απορροφούνται γρήγορα από τα φυτά. Αυτό μειώνει τις απώλειες λόγω έκπλυσης των ευκίνητων στοιχείων, όπως είναι το άζωτο(N) και το κάλιο(K), ενώ παράλληλα 
ενισχύει τη διαθεσιμότητα λιγότερο κινητών στοιχείων όπως ο φώσφορος(P). Το λίπασμα αυτό περιέχει άμεσα διαθέσιμο άζωτο και άζωτο πιο βραδείας 
αποδέσμευσης, που το καθιστά χρήσιμο για μεγαλύτερη περίοδο στο έδαφος καθώς θρέφει τα φυτά και παράλληλα σημαντικούς οργανισμούς του εδάφους.
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.
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Σπορόφυτα            Διαφυλλικά και στάγδην:                          Κάθε 14 ημέρες μέχρι τη                            Πιο υγιή φυτά και καλύτερη ανάπτυξη ριζών.
                             200 ml/στρέμμα                                         μεταφύτευση                                          

Αμπέλι                   Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Εφαρμόστε κατά την ανθοφορία, μετά      Ενίσχυση της βλαστικής ανάπτυξης της
                             Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                         την ανθοφορία και στο ξεκίνημα της          καλλιέργειας χωρίς αποδυνάμωση των φυτών.
                                                                                              ανάπτυξης των καρπών                              Βελτιωμένο χρώμα φύλλων και ανθέων, 
                                                                                                                                                               ομοιομορφία ρογών και ποσότητα σακχάρων

Καρποφόρα           Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Κάθε 15-20 ημέρες, ξεκινώντας πριν         Αυξημένη ανθοφορία, μέγεθος και βάρος 
                             Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                         από την ανθοφορία                                  καρπών και βελτιωμενη απορρόφηση στοιχείων

Σιτηρά και ρύζι       Διαφυλλικά: 200-400 ml/στρέμμα             Κατά τη διάρκεια κρίσιμων σταδίων            Αυξημένη αντίσταση στο αβιοτικό stress, 
                                                                                              ανάπτυξης π.χ. ξεκίνημα, άνθηση, πριν      ενισχυμένη ανάπτυξη την άνοιξη και αυξημένη
                                                                                              και κατά τη διάρκεια στιγμών stress           δραστικότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων

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

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

Ανακούφιση          Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Εφαρμόστε σε κάθε αιτία stress.                  Aύξηση της ανοχής στο αβιοτικό στρες χάρη
αβιοτικού stress     *Συνδυάστε με FULVIC+                           Επαναλάβατε κάθε 7 ημέρες έως το τέλος    στα αμινοξέα
                              (100-300 ml/στρέμμα FULVIC+)               της περιόδου stress   

Καλλωπιστικά        Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Κάθε 14 ημέρες                                         Αύξηση της στιβαρότητας και βελτιωμένο
                             Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                         συγκομιδή και μετά τη συγκομιδή.             χρώμα φύλλων και ανθέων

Κηπευτικά              Διαφυλλικά: 300-500 ml/στρέμμα              Ακριβώς μετά τη φύτευση, ξανά μετά        Αύξηση ανθοφορίας και καρπόδεσης και πιο
& μουροειδή          Στάγδην: 0,5-1Lt/στρέμμα                          από 7 ημέρες και στη συνέχεια                  ομοιόμοφη καλλιέρεια στην πρώιμη παραγωγή
                                                                                               επανάληψη κάθε 15-20 ημέρες έως
                                                                                               πριν την ανθοφορία.

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

 
* 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 7-2-2
+21% αμινοξέα (13% L-αμινοξέα)

Εγγυημένη σύνθεση Nature's Choice 7-2-2
+21% αμινοξέα

Αλανίνη              15,4 

Αργινίνη                  1 

Ασπαρτικό οξύ    22,9 

Κυστίνη              <0,5 

Γλουταμίνη            50 

Γλυκίνη 0,7

Ιστιδίνη             <0,5 

Υδροξυπρολίνη   <0,5 

Ισολευκίνη           1,1

Λευκίνη             <0,5 

Λυσίνη                 0,7 

Μεθιονίνη          <0,5 

Φαινυλαλανίνη   <0,5 

Προλίνη             29,7 

Σερίνη 0,9

Ταυρίνη               0,7 

Τυροσίνη             0,5 

Βαλίνη                1,1

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

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

Άζωτο (N ολικό)                                                      6,8%

Φώσφορος (P2O5)                                                    2,2%

Κάλιο (K2O)                                                               2%

Ολικά αμινοξέα                                                         21%

Άμεσα αφομοιώσιμα από τα φυτά L-αμινοξέα                13%

Οργανική ουσία                                                     50,9%

pH                                                                    5,5 - 6,0

Μαγνήσιο (MgO)                                                      0,2%

Ασβέστιο (Ca)                                                          0,2%

Θείο (SO3)                                                               4,3%

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

Συμβουλές εφαρμογής

Καλλιέργεια         Δοσολογία                                            Χρόνος εφαρμογής                            Βιολογική επίδραση

www.hortiland.nl/gr

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   


