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ΛΙΠΑΣΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΚ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΧΗΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ EDTA

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ........................................................................................................................20%

6,0% Νιτρικό άζωτο
5,2% Αμμωνιακό άζωτο
8,8% Ουρία

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P2O5)................................................................................................20%
ΔΙΑΛΥΤΟ ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο)..................................................................................................................20%
Το NUTRI-LEAF είναι εμπλουτισμένο και με ιχνοστοιχεία προσδίδοντάς του έτσι ιδιότητες πλήρους
λιπάσματος.
Περιέχει:
Μαγνήσιο (Mg), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA ............................................0,0251%
Βόριο (B) ......................................................................................................................0,02%
Χαλκός (Cu), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA..................................................0,05%
Σίδηρος (Fe), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA ................................................0,10%
Μαγγάνιο (Mn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA ............................................0,05%
Μολυβδαίνιο (Mo) ........................................................................................................0,001%
Ψευδάργυρος (Zn), σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA ......................................0,05%

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το NUTRI-LEAF συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα και μυ-
κητοκτόνα. Δεν συνδυάζεται με βορδιγάλειο πολτό, δινιτρικά (π.χ. δινιτροορθοκρεζόλη, που συνήθως υπάρ-
χει στους χειμερινούς πολτούς), ασβεστούχα (θειασβέστιο) ή πολύ αλκαλικά σκευάσματα. 
Να προστίθεται στο ψεκαστικό υγρό πάντοτε τελευταίο. 
Συνδυάζεται με ΝΟΥ ΦΙΛΜ Π και ΝΟΥ ΦΙΛΜ 17.
ΔΟΣΕΙΣ: Γενική δόση: Για διαφυλλική λίπανση 200-400 γραμ. NUTRI-LEAF σε 100 κιλά νερό. Για υδρολίπανση
2-4 κιλά ανά στρέμμα. Για τις μεταφυτεύσεις χρησιμοποιείτε 300-400 γραμ. σε 100 κιλά μεταφυτευτικό νερό.
Όταν το NUTRI-LEAF σκορπίζεται με το χέρι (μεταφυτεύσεις δένδρων, σπορεία) υπολογίστε περίπου 150
γραμ. ανά δένδρο ή 15 γραμ. ανά τετρ. μέτρο. 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ–ΜΗΛΟΕΙΔΗ–ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ–ΑΜΠΕΛΙΑ: Εφαρμόζεται νωρίς την άνοιξη, όταν αρ-
χίζει η βλάστηση ή όποτε υπάρχει ανάγκη. Γίνονται 2-3 εφαρμογές. ΝΤΟΜΑΤΕΣ–ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ–ΠΕΠΟΝΙΑ–
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ–ΦΑΣΟΛΙΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ–ΠΙΠΕΡΙΕΣ κ.λ.π. Η πρώτη εφαρμογή γίνεται όταν τα φυτά είναι 3-4 εβδομάδων.
Οι επόμενες εφαρμογές γίνονται κατά διαστήματα 7-10 ημερ. ΠΑΤΑΤΕΣ: Εφαρμόζεται όταν τα φυτά είναι νεαρής
ηλικίας. Οι εφαρμογές συνεχίζονται όταν τα πατατόφυτα σχηματίζουν τους κονδύλους και έχουν μεγάλες απαιτή-
σεις. ΚΑΠΝΟΣ: Εφαρμόζεται όταν τα φυτά είναι νεαρά. Για σπορεία διαλύουμε 2 κιλά σε 400 κιλά νερό και ποτίζουμε
με το συνηθισμένο τρόπο. Στις μεταφυτεύσεις η δόση είναι 150 γραμ. σε 100 κιλά μεταφυτευτικό νερό. ΣΙΤΗΡΑ-
ΒΑΜΒΑΚΙΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ-ΑΡΑΧΙΔΕΣ: Γίνονται 1-5 εφαρμογές. ΜΑΡΟΥΛΙΑ-ΑΝΤΙΔΙΑ-ΡΑΔΙΚΙΑ-ΣΠΑΝΑΚΙΑ κλπ.: Εφαρ-
μόζεται αφού τα φυτά έχουν εγκατασταθεί καλά δηλ. περίπου μετά την 3η εβδομάδα. Μεσολαβούν διαστήματα 10
ημερών. ΛΑΧΑΝΑ-ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ: Εφαρμόζεται όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Επίσης και κατά τις μετα-
φυτεύσεις στη δόση: 2 κιλά στα 400 κιλά μεταφυτευτικό νερό. ΚΑΡΟΤΑ-ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ: Εφαρμόζεται στη δόση 1,2-
1,5 κιλά NUTRI-LEAF για 1 στρέμμα. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ-ΓΗΠΕΔΑ ΓΚΟΛΦ κλπ.: Εφαρμόζεται κάθε μήνα κάνοντας
έναρξη Φλεβάρη ή Μάρτη. Η δόση είναι 4 κιλά διαλυμένο σε 800 κιλά νερό για 1 στρέμμα ή ½ κιλό διαλυμένο σε 100
κιλά νερό για 100 τετρ. μέτρα. Όπου ο χλοοτάπητας σκιάζεται η δόση αυξάνεται κατά 50%. Αν κανείς επιθυμεί
χρώμα και ανάπτυξη κυρίως σε Bermuda και Zoysia, κάνει συχνότερες εφαρμογές. ΦΙΛΟΔΕΝΔΡΑ-ΓΕΡΑΝΙΑ-
ΓΑΡΔΕΝΙΕΣ-ΚΟΛΕΟΙ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΕΤΤΕΣ: Εφαρμόζεται 2 φορές το μήνα στο φύλλωμα ή σε ριζοποτίσματα.
Η δόση είναι 3 γραμ. σε 1 λίτρο νερό. Ειδικά για τις Αφρικανικές Βιολέττες γίνονται μόνο ριζοποτίσματα με την ίδια
δόση. ΦΥΤΩΡΙΑ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ: Αν θέλετε να κάνετε μεταφυτευτικό υγρό για να βουτάτε τις ρίζες των φυτών προ-
σθέστε σε ένα δοχείο των 10 κιλών περίπου, που περιέχει υγρή λάσπη, 120 γραμ. NUTRI-LEAF και ανακατέψτε καλά.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε κανονικές θερμοκρα-
σίες και σε μέρος ξηρό. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης υπό τις ανωτέρω συνθήκες είναι απεριόριστος.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ

Διανομή:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε

Λ. Μεσογείων 335 Χαλάνδρι, Αθήνα - Τηλ: 210 6726381

Παράγεται και συσκευάζεται στις ΗΠΑ από
MILLER CHEMICAL & FERTILIZER CORPORATION
Hanover, Pennsylvania 17331 USA
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