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Nature's Choice 4-3-3
Φυλλάδιο προϊόντος

Nature's Choice 4-3-3
οργανικό λίπασμα
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Το Nature's Choice 4-3-3 είναι ένα γνωστό 100% οργανικό, οικολογικό και υγιεινό λίπασμα σε μορφή pellet. Το οργανικό 
υλικό σε αυτό το εξαιρετικό, ολοκληρωμένο προϊόν θρέψης, περιέχει ως επί το πλείστον δομές χουμικού οξέος, οι οποίες 
ωφελούν το έδαφος διευκολύνοντας τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων σε αυτό. Τα χουμικά οξέα απελευθερώνουν 
σταδιακά τα παρόντα μέταλλα και ως εκ τούτου, τα μέταλλα γίνονται πιο διαθέσιμα για απορρόφηση από τις ρίζες του 
φυτού. Η χρήση αυτού του οργανικού λιπάσματος μειώνει σημαντικά την ανάγκη για χημικά λιπάσματα και κατά συνέπεια 
επιδρά θετικά στη βιοποικιλότητα και στο φυσικό περιβάλλον.

Ωφέλη

• Αυξάνει τη μικροβιακή δραστηριότητα στο έδαφος
• Βελτιώνει τη δομή του εδάφους
• Παρέχει μακροχρόνια διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών
• Υψηλή απόδοση πρόσληψης θρεπτικών συστατικών και μείωση της έκπλυσης
• Αυξάνει τη διαθεσιμότητα των υφιστάμενων θρεπτικών ουσιών στο έδαφος
• Περιέχει σημαντική ποσότητα ιχνοστοιχείων
• Ο οργανικός άνθρακας και τα θρεπτικά συστατικά ενισχύουν την ποιότητα της καλλιέργειας

Εφαρμογή
• Εφαρμόστε μία εβδομάδα πριν από τη φύτευση και ανακατέψτε με το επάνω στρώμα του εδάφους
• Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή πριν από τη φύτευση, εφαρμόστε πριν από τη βροχή ή χρησιμοποιήστε άρδευση μετά 
την εφαρμογή
• Δέντρα: διανομή του λιπάσματος στην περιοχή πάνω από τις ρίζες. Αν είναι δυνατόν, ανακατέψτε στο χώμα
• Επεκτείνατε τις εφαρμογές εάν είναι απαραίτητο

Organic
Fertilizer

Fruits Potatoes, tubers
and root crops

VinicultureVegetables Tree
cultivation



Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές. Οι δοσολογίες εξαρτώνται από τις τοπικές εδαφικές και καιρικές συνθήκες.
Οι προτεινώμενες δοσολογίες αφορούν δέντρα/φυτά σε πλήρη παραγωγή. Για δέντρα/φυτά σε στάδιο ανάπτυξης ή χωρίς παραγωγή, οι δοσολογίες 
μπορούν να μειωθούν.
Οι παραπάνω τιμές προτείνονται για συμπληρωματική λίπανση. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιπλέον θρεπτικά στοιχεία θα πρέπει να εφαρμόζονται 
ανάλογα με τα αποτελέσματα εδαφολογικής ανάλυσης ή το στάδιο της καλλιέργειας.

Μέση σύνθεση Nature's Choice 4-3-3

Ξηρά ουσία                                                   88%-90%
Υγρασία                                                             10-12%
Οργανική ουσία(ελάχιστη)                                      65%
Χουμικά και φουλβικά οξέα                                     20%
Άζωτο(ολικό)                                                         4.2%
Άζωτο(οργανικό)                                                    3.5%
Άζωτο(αμμωνιακό)                                                0.7%
Φώσφορος(P2O5)                                                 3.0%
Κάλιο(K2O)                                                            2.8%
Ασβέστιο(CaO)                                                      9.0%
Μαγνήσιο(MgO)                                                     1.0%

Φυτό / Καλλιέργεια

Πατάτες
Καρότα
Σπαράγγια
Αραχίδα
Κρεμμύδια
'Οσπρια
Τομάτα
Αγγούρι
Μελιτζάνα
Πράσο
Μαρούλι
Λάχανο
Πεπόνι
Φράουλα/μουροειδή
Ανανάς
Πιπεριά
Καπνά
Άνθη/τριανταφυλλιά
Χρυσάνθεμα
Γκαζόν / γήπεδα
Γήπεδα γκολφ

Υπαίθρια

Δημητριακά
Σιτάρι
Ελαιοκράμβη
Καλαμπόκι
Ηλίανθος
Ρύζι
Βαμβάκι
Ζαχαρότευτλο
Σόγια
Σόργο
Γκαζόν / Γήπεδα γκολφ

Δέντρα / Θάμνοι 

Ελιά                                                   2 - 5 kg/δέντρο/έτος
Εσπεριδοειδή                                      2 - 4 kg/δέντρο/έτος
Σταφύλι / αμπελώνες                     0.3 - 0.5 kg/δέντρο/έτος
Μηλοειδή                                            2 - 5 kg/δέντρο/έτος 
Φυστικιά                                                 3 kg/δέντρο/έτος
Παπάγια                                                 100 - 200 kg/έτος
Μάνγκο                                                    75 - 150 kg/έτος
Μπανανιά                                              150 - 300 kg/έτος

Συνιστώμενες δοσολογίες Nature's Choice 4-3-3

ανά στρέμμα

75 - 100 kg
100 - 125 kg
150 - 200 kg
100 - 150 kg
75 - 150 kg
75 - 125 kg

100 - 150 kg
100 - 150 kg
100 - 150 kg
100 - 125 kg
100 - 125 kg
100 - 125 kg
125 - 150 kg
100 - 300 kg
200 - 300 kg
100 - 150 kg
75 - 150 kg

100 - 300 kg
50 - 150 kg

100 - 150 kg
100 - 150 kg

ανά στρέμμα

30 - 50 kg
30 - 50 kg
30 - 50 kg
40 - 75 kg
40 - 75 kg
30 - 50 kg

100 - 150 kg
120 - 150 kg
150 - 200 kg
150 - 250 kg
100 - 150 kg

ανά 100m2

7,5 - 10 kg
10 - 12,5 kg

15 - 20 kg
10 - 15 kg

7,5 - 15 kg
7,5 - 12,5 kg

10 - 15 kg
10 - 15 kg
10 - 15 kg

10 - 12,5 kg
10 - 12,5 kg
10 - 12,5 kg
12,5 - 15 kg

10 - 30 kg
20 - 30 kg
10 - 15 kg

7,5 - 15 kg
10 - 30 kg
5 - 15 kg

10 - 15 kg
10 - 15 kg

ανά 100m2

3 - 5 kg
3 - 5 kg
3 - 5 kg

4 - 7,5 kg
4 - 7,5 kg

3 - 5 kg
10 - 15 kg
12 - 15 kg
15 - 20 kg
15 - 25 kg
10 - 15 kg

στρέμμα/δέντρο/σεζόν

Συσκευασία, μεταφορά & αποθήκευση
Το Nature's Choice 4-3-3 πρσφέρεται σε σάκους των 
20kg, μεγασάκους(big bags) 500-1200kg ή χύδην. 
Πρέπει να αποθηκεύεται σε ένα ξηρό, χωρίς παγετό 
μέρος, μακριά από απευθείας ηλιακό φως.
Διάρκεια αποθήκευσης: 3 χρόνια κατ'ελάχιστο.

Πληροφορίες υγείας και ασφάλειας
Δεν προορίζεται για κατάποση. Πλύνετε τα χέρια σας 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

Θείο(SO4)                                                              1.5%
Σίδηρος(Fe)                                                 1000mg/kg
Μαγγάνιο(Mn)                                                 480mg/kg
Ψευδάργυρος(Zn)                                           400mg/kg
Χαλκός(Cu)                                                     100mg/kg
Βόριο(B)                                                            40mg/kg
Κοβάλτιο(Co)                                                       2mg/kg
C/N                                                                              9
pH(διάλυμα 10%)                                                       6.4
διάμετρος pellet                         5-6 mm / 3 mm (τρίμμα)
πυκνότητα                                                        700kg/m3
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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



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

www.hortiland.nl/gr



* 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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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
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Nature's Choice AMINO+ 4-0-0
Φυλλάδιο προϊόντος

Το Nature’s Choice Amino+ είναι ένα εξειδικευμένο οργανικό σκεύασμα, κατάλληλο για προσθήκη στα προγράμματα λίπανσης και 
φυτοπροστασίας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, τη βελτίωση της αφομοίωσης θρεπτικών συστατικών, την 
ενίσχυση της αντοχής τους στο φυτικό stress και την βελτίωση της ποιότητας των συγκομιζόμενων προϊόντων.
Χάρη σε μία μοναδική φυσική διαδικασία ενζυματικής υδρόλυσης, το Nature’s Choice Amino+ περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις 20 
διαφορετικών ελεύθερων L-Αμινοξέων, ενώσεις απαραίτητες για όλα τα έμβια όντα, συμπεριλαμβανομένων και των φυτών. Τα αμινοξέα 
αποτελούν τα βασικά δομικά συστατικά πρωτεϊνών και ενζύμων, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στη διαχείριση της ενέργειας των 
φυτικών κυτάρρων, ενώ παράλληλα εκτελούν διάφορες ρυθμιστικές λειτουργίες.

 

 

Εφαρμογή

+22% Amino Acids(αμινοξέα) Fruits GreenhouseVegetables

Συμβουλή
Συνιστάται η χρήση του Nature’s Choice Amino+ σε περιόδους που η 
καλλιέργεια χρειάζεται μία ενίσχυση του μεταβολισμού της 

Οφέλη
• Ενίσχυση μεταβολισμού και ανάπτυξης της καλλιέργειας.
• Βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών των συγκομιζόμενων 
προϊόντων. 
• Αύξηση αποτελεσματικότητας των διαφυλλικών εφαρμογών. 
• Προστασία καλλιέργειας από το αβιοτικό stress. 
• Μείωση stress φυτοτοξικότητας, όταν συνδυαστεί με 
σκευάσματα φυτοπροστασίας. 
• Παροχή μεγάλου εύρους ελεύθερων L – αμινοξέων. 

Open f eld
cultivation

Nature's Choice AMINO+ 4-0-0

Η αποτελεσματικότητα του Nature’s Choice Amino+, βασίζεται κυρίως στη δράση των αμινοξέων, ως προς αυτές τις ρυθμιστικές λειτουργίες. Τα φυτά 
παράγουν αμινοξέα μόνα τους ενδογενώς, αλλά η συγκεκριμένη διαδικασία καταναλώνει αρκετή ενέργεια. Με την εφαρμογή του Nature’s  Choice  
Amino+, η καλλιέργειά σας θα εξοικονομήσει αυτή την ενέργεια,  αξιοποιώντας την στην ενίσχυση της παραγωγής και ποιότητας των καλλιεργειών. Πιο 
συγκεκριμένα, η εξοικονομούμενη αυτή ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για την   φυσιολογική βλαστική ανάπτυξη, την  ιδανική ανθοφορία, την ισχυρή 
ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, την ευρωστία του φυτού, τη επιτυχημένη καρπόδεση και τέλος την αυξημένη ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής. 

 

• Στην έναρξη του βιολογικού κύκλου.
• Σε στάδια ανάπτυξης που η καλλιέργεια χρειάζεται επιπλέον ενέργεια.
• Όταν η καλλιέργεια υφίσταται έντονο αβιοτικό stress. 
• Προανθικά και στην καρπόδεση. 
• Στην ανάπτυξη του καρπού. 
• Σε κρίσιμα φαινολογικά στάδια, για ενίσχυση της ευρωστίας του φυτού. 

Έχει υπολογιστεί ότι τα μόρια των Αμινοξέων περιέχουν κατά μέσο όρο 16% οργανικό Άζωτο. Η βασική δράση των Αζωτούχων λιπασμάτων αφορά στη συμβολή τους   
στην παραγωγή Αμινοξέων από το φυτό. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αναπληρώσετε ορισμένες απαιτήσεις Αζώτου, εφαρμόζοντας στις καλλιέργειές σας Nature’s 
Choice Amino+. Αντικαθιστάτε ουσιαστικά συμβατικές εισροές Αζώτου, με ένα βιολογικό – φυσικό προϊόν, πιστοποιημένο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία.
Το Nature’s Choice Amino+ είναι ένα υγρό και διαλυτό σκεύασμα, επομένως μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειές σας είτε μέσω των διαφυλλικών εφαρμογών, είτε 
μέσω της υδρολίπανσης. Όταν βέβαια εφαρμόζεται μέσω της υδρολίπανσης, έχει υπολογιστεί πως η αποτελεσματικότητά του είναι υψηλότερη. Το προϊόν εισέρχεται στο 
έδαφος, αυξάνοντας την πρόσληψη αμινοξέων μέσω του ριζικού συστήματος.
Ταυτόχρονα βελτιώνει και ορισμένες ιδιότητες του εδάφους, ενισχύοντας τόσο τη δράση ωφέλιμων μικροοργανισμών, όσο και τη διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών 
για το φυτό. Για γρήγορη απόκριση της καλλιέργειας στην εφαρμογή του, εφαρμόστε το ως διαφυλλική εφαρμογή, κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου ανάπτυξης.
Το  Nature’s Choice Amino+ μπορεί να συνδυαστεί σε διαφυλλικές εφαρμογές με τα περισσότερα υγρά λιπάσματα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με σκοπό την 
ενίσχυση της δράσης τους και τη μείωση του stress φυτοτοξικότητας.   
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Liquid
Organic
Biostimulant

Υγρός οργανικός βιοδιεγέρτης



Άζωτο (N ολικό)                                                      3,7%

N Οργανικό                                                             3,7%

Ολικά αμινοξέα                                                        22%

Άμεσα αφομοιώσιμα από τα φυτά αμινοξέα                 15%

Οργανική ουσία                                                       25%

pH                                                                    4,8 - 5,8

Οργανικός άνθρακας                                                 15%

Φουλβικά οξέα                                                           1%

Ξηρά ουσία                                                              32%

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

Αμινόγραμμα Nature's Choice Amino+
+22% αμινοξέα (15% L-αμινοξέα)

Αλανίνη            11,28 

Αργινίνη             4,64 

Ασπαρτικό οξύ    11,4 

Κυστίνη               0,4 

Γλουταμίνη       13,28 

Γλυκίνη              7,52 

Ιστιδίνη              4,72 

Υδροξυπρολίνη    0,35 

Ισολευκίνη          8,48 

Λευκίνη             16,64 

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

Λυσίνη            14,16

Μεθιονίνη           4,4

Φαινυλαλανίνη  7,76

Προλίνη            8,56

Σερίνη              8,56

Ταυρίνη            0,88

Θρεονίνη            9,5

Τρυπτοφάνη       1,8

Τυροσίνη          7,04

Βαλίνη            10,88

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

Εγγυημένη σύνθεση Nature's Choice Amino+
+22% αμινοξέα

Συμβουλές εφαρμογής

Κηπευτικά              Διαφυλλικά: 200-300 ml/στρέμμα              Πριν ή ακριβώς μετά την                          Ενίσχυση της ανθοφορίας  και της
                             Υδρολίπανση: 300-600ml/στρέμμα             μεταφύτευση, προανθικά  και                   καρπόδεσης. Αύξηση της πρωιμότητας
                                                                                               στην καρπόδεση.                                     και ομοιομορφίας της παραγωγής.

Καλλιέργεια         Δοσολογία                                            Χρόνος εφαρμογής                            Βιολογική επίδραση

Πατάτες                Διαφυλλικά: 300 ml/στρέμμα                      Εφαρμόζεται συνδυαστικά με                    Μεγαλύτερη, πιο ομοιόμορφη παραγωγή
                            Υδρολίπανση: 200-400ml/στρέμμα              μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα και               κονδύλων και μειωμένο stress φυτοτοξικότητας
                                                                                              φυτοπροστατευτικά προϊόντα στη             από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Λειμώνια φυτά      Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα               Κάθε 3 – 4 εβδομάδες.                             Πρωιμότητα, ενίσχυση ριζικού συστήματος
                                                                                                                                                              και αυξημένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.           

Σιτηρά                  Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα               Σε κρίσιμα φαινολογικά στάδια                 Ενισχυμένη αντοχή στο αβιοτικό stress,        
                                                                                                                                                              ενισχυμένη ανάπτυξη στην ανθοφορία και
                                                                                                                                                              αυξημένη αποτελεσματικότητα των
                                                                                                                                                              φυτοπροστατευτικών προϊόντων.                                        

Καρποφόρα          Διαφυλλικά: 200-300 ml/στρέμμα                Πριν την ανθοφορία, πριν την                  Ενισχυμένη ανθοφορία, ποιότητα καρπών και 
                            Υδρολίπανση: 300-600ml/στρέμμα               καρπόδεση και μετασυλλεκτικά.               ανάκαμψη του δένδρου από το τέλος του 
                                                                                                                                                              βιολογικού κύκλου.

Καλλωπιστικά       Διαφυλλικά: 200-300 ml/στρέμμα                Κάθε 14 ημέρες.                                      Αυξημένη ανθεκτικότητα και βελτιωμένο χρώμα
                            Υδρολίπανση: 200-400ml/στρέμμα                                                                             φυλλών και ανθέων.

Σπορόφυτα          Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα                Κάθε 14 ημέρες μέχρι τη μεταφύτευση.    Υγιέστερα φυτά, καλύτερη ανάπτυξη ριζών και 
                            Υδρολίπανση: 200-400ml/στρέμμα                                                                             του μεταφυτευτικού stress.

Αμπέλι                 Διαφυλλικά: 200-300 ml/στρέμμα                Προανθικά, κατά την καρπόδεση και         Ενισχυμένη καρπόδεση, καλύτερο χρώμα 
                           Υδρολίπανση: 300-600ml/στρέμμα               μετασυλλεκτικά.                                       σταφυλιού και αυξημένη ομοιομορφία και 
                                                                                                                                                              περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

Μείωση                 Διαφυλλικά: 200-400 ml/στρέμμα*              Εφαρμογή σε κάθε κατάσταση                 Ενισχυμένη καρπόδεση, καλύτερο χρώμα 
αβιοτικού stress    *Συνδυαστικά με 100-300ml/στρέμμα          αβιοτικού stress. Επαναλήψεις ανά          σταφυλιού και αυξημένη ομοιομορφία και 
                            Nature's Choice FULVIC+                            7 ημέρες έως το πέρας της κατάστασης    περιεκτικότητα σε σάκχαρα.
                                                                                               stress.

Για όλες τις            Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα               Συνδυαστικά με φυτοπροστατευτικά         Μείωση stress φυτοτοξικότητας από την 
καλλιέργειες                                                                            προϊόντα.                                                εφαρμογή 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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Liquid
Organic
Biostimulant

Nature's Choice FULVIC+
Φυλλάδιο προϊόντος

Εφαρμογή
Το Fulvic+ είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Μπορεί να εφαρμοστεί στο έδαφος με 
(στάγδην) άρδευση, κατά την υδρολίπανση, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και με ψεκασμό. 
Διαφυλλικά το Fulvic+ μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους λιπασμάτων. Μπορεί 
επίσης να συνδυαστεί με τα περισσότερα διασυστηματικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Δεν αναμιγνύεται με εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να επηρεάσει την 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Η διαφυλλική εφαρμογή του Fulvic+ μειώνει το 
αβιοτικό στρες σε υψηλές θερμοκρασίες, συνθήκες ξηρασίας και πολύ υψηλά επίπεδα 
αλάτότητας.

Nature's Choice FULVIC+
+17% Fulvic Acids(φουλβικά οξέα)

Συμβουλή
Συνδυάστε το Fulvic+ με κάθε διαφυλλικό λίπασμα για αυξημένη 
απόδοση. Εφαρμογή εδάφους του Fulvic+ πριν από τα κρίσιμα 
στάδια ανάπτυξης των φυτών, εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα 
θρεπτικών στοιχείων από το προφίλ του εδάφους.

Οφέλη
• Αυξημένη ανάπτυξη ριζών
• Χηλικοποίηση μικροθρεπτικών στοιχείων
• Αυξημένη πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων
• Αυξημένη περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη
• Αυξημένη αντοχή στο αβιοτικό στρες
• Αυξημένη βιολογική δραστηριότητα στο έδαφος
• Περισσότερη ενέργεια για την ανάπτυξη των καρπών

Fruits Potatoes, tubers
and root crops

Cereals
and rice

Vegetables

Το Fulvic+ αποδίδει καλύτερα όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υγρά λιπάσματα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των 
διαφυλλικών λιπασμάτων, μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα εμφάνισης εγκαυμάτων στα φύλλα λόγω της ρυθμιστικής του 
ικανότητας.
Οι εφαρμογές του εδάφους δίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όταν η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και η δραστηριότητα 
του εδάφους είναι χαμηλή. Σε αυτήν την κατάσταση η παρουσία φυσικών φουλβικών και χουμικών οξέων θα εμφανιστεί μειωμένη, και 
αυτό αναπληρώνεται από το Fulvic+. Αυτές οι εφαρμογές στο έδαφος θα διεγείρουν τη δραστηριότητα της ζωής στο έδαφος και τις 
διαδικασίες οικοδόμησης χούμου. Επίσης το Fulvic+, αποδεσμεύει και χηλικοποιεί στοιχεία του εδάφους όπως ο φώσφορος(P) και ο 
σίδηρος(Fe) και σημαντικά ιχνοστοιχεία όπως ο ψευδάργυρος(Zn) και το μαγγάνιο(Mn).

Υγρός οργανικός βιοδιεγέρτης

www.hortiland.nl/gr

Το Nature's Choice Fulvic+ είναι μία πολύτιμη προσθήκη στο τυπικό πρόγραμμα λίπανσης που ακολουθείτε. Με τη 
χρήση ΝPK λιπασμάτων εξασφαλίζονται υψηλές αποδόσεις και η διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. Το Nature's 
Choice Fulvic+ ενισχύει την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων, τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών και την 
ισορροπημένη λειτουργία του εδάφους. Τα φουλβικά οξέα είναι μικρές οργανικές ενώσεις, που υπάρχουν φυσικά στο 
έδαφος και παίζουν ουσιαστική λειτουργία στην ποιότητα του εδάφους. Μαζί με τα χουμικά οξέα αποτελούν την ομάδα 
των χουμικών ουσιών. Τα φουλβικά οξέα είναι ευδιάλυτα στο νερό και δρουν απευθείας στα φυτά διεγείροντας βασικές 
διεργασίες τους και βελτιώνουν συνολικά τη λειτουργία τους.
Αυτός ο βιοδιεγέρτης μπορεί να εφαρμοστεί τόσο με στάγδην όσο και διαφυλλική εφαρμογή. Επίσης το Fulvic+, μπορεί 
να συνδυαστεί και με άλλα αγροχημικά, όπως εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα, βελτιώνοντας τη δράση των παραπάνω 
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

Καλλιέργεια         Δοσολογία                                            Χρόνος εφαρμογής                              Βιολογική επίδραση

Κτηνοτροφικά         Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα              Σε συνδυασμό με κάθε                               Καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών,
                              Έδαφος: 1 Lt/στρέμμα                              εφαρμογή λίπανσης                                    ανάκτηση ριζών και αυξημένη βιομάζα

Συμβουλές εφαρμογής

Δοσολογία Nature's Choice Fulvic+
+17% Fulvic Acids(φουλβικά οξέα)

Επικάλυψη σπόρων                                 10%
Εφαρμογή εδάφους                    1-2 lt/στρέμμα
Εφαρμογή γραμμικά                0,5-1 lt/στρέμμα
Φυτά σε γλάστρα                        1,5ml/lt νερό
Λίπασμα (κατιόντα)                         1 lt/1000 lt
Διαφυλλικά                       300-500 ml/στρέμμα
Διαφυλλικά με λίπασμα        100-300 lt/στρέμμα
Μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο 150-200ml/στρέμμα
Ζιζανιοκτόνο                   150 - 300 ml/στρέμμα
Ζιζανιοκτόνο (σύστημα LVS)        50ml/στρέμμα
Σταθεροποίητικός παράγοντας    200ml/στρέμμα

* Ελάχιστη διάλυση 1:20
** Η ακριβής δοσολογία εξαρτάται από το τοπικό έδαφος και τις καιρικές συνθήκες

Οργανική ουσία                                                   10,2%
pH                                                                        8,34
Φουλβικά οξέα                                                       17%
Χουμικά οξέα                                                           3%
Ξηρή ουσία                                                         19,2%
Ιχνοστοιχεία                                                     Fe, B, Cu

* Η οργανική προέλευση μπορεί να προκαλέσει απόκλιση έως 15%.

Κηπευτικά              Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα              Σε συνδυασμό με εφαρμογή                        Κινητοποίηση θρεπτικών στοιχείων,
                             Στάγδην: 500ml/στρέμμα                           λίπανσης και κατά την περίοδο
                             Έδαφος: 1 Lt/στρέμμα                               ξηρασίας
                             (+250 ml Nature's Choice 7-2-2)                Εφαρμογή στο έδαφος μετά τη φύτευση.

Σιτηρά                    Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα              Σε συνδυασμό με εφαρμογή                       Καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών,   
                              Σε συνδυασμό με εντομοκτόνα/                 λίπανσης και κατά την περίοδο                    αποτελεσματικότητα λιπασμάτων και 
                              μυκητοκτόνα: 100-200 ml/στρέμμα           ξηρασίας                                                     αντοχή στο αβιοτικό στρες, ενισχυμένη    
                              Έδαφος: 1 Lt/στρέμμα                                                                                                αποτελεσματικότητα φυτοφαρμάκων

Σπορόφυτα            Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα              Σε συνδυασμό με λίπασμα                           Αποτελεσματικότητα λιπασμάτων, 
                             Έδαφος: 200ml/στρέμμα (μεταφύτευση)                                                                          καλύτερη ανάπτυξη ριζικού συστήματος

Πατάτες                 Διαφυλλικά: 300ml/στρέμμα                       Σε συνδυασμό με εφαρμογή                       Κινητοποίηση θρεπτικών στοιχείων,
                             Έδαφος: 1-2 Lt/στρέμμα                             λίπανσης και κατά την περίοδο                   διαθεσιμότητα στοιχείων και αύξηση της 
                                                                                              ξηρασίας                                                     σταθερότητας της οσμωτικής πίεσης
                                                                                              Εφαρμογή στο έδαφος μετά τη φύτευση.

Μηλοειδή,              Διαφυλλικά: 200-300 ml/στρέμμα              Εφαρμογή κάθε 7 ημέρες,                            Αύξηση αριθμού, μεγέθους καθώς και    
πυρηνόκαρπα        Στάγδην: 500ml-1Lt/στρέμμα(ανά μήνα)    ξεκινώντας ακριβώς πριν                             βάρους ανθέων. Σημαντική απορρόφηση
                                                                                              την άνθιση- συνδυάζοντας                           στοιχείων που είναι δεσμευμένα στα  
                                                                                              με άλλα προϊόντα θρέψης                            ορυκτά.

Καλλωπιστικά        Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα               Εφαρμογή κάθε 7 ημέρες,                            Αυξημένη ανθεκτικότητα, καθώς και     
φυτά                     Στάγδην: 500ml/στρέμμα                           Στάγδην έναρξης μετά τη φύτευση               βελτιωμένο χρώμα στα φύλλα και στα άνθη.                    
                             Στάγδην-έναρξη: 100ml/δέντρο                 νέων δέντρων ή την αποκατάσταση               
                             (+250 ml Nature's Choice 7-2-2)                δέντρων                                                     

Σταφύλια              Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα               Εφαρμογή κατά τη διάρκεια της άνθισης,      Αύξηση καρπόδεσης, βελτίωση του      
φυτά                     Στάγδην: 500ml-1Lt/στρέμμα                    μετά την άνθιση και κατά την έναρξη            χρώματος των ραγών και αυξημένη                            
                             Στάγδην-έναρξη: 100ml/δέντρο                 της καρπόδεσης. Εφαρμογή με στάγδην        περιεκτικότητα σακχάρων.
                             (+250 ml Nature's Choice 7-2-2)                άρδευση μία φορά το μήνα.                                                      

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 

www.hortiland.nl/gr

Εγγυημένη σύνθεση Nature's Choice Fulvic+
+17% Fulvic Acids(φουλβικά οξέα)





Fruits Potatoes, tubers
and root crops

Cereals
and rice

VegetablesGreenhouse Open field
cultivation

Viniculture Tree
cultivation
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