
Καλλιέργειες
•Πιπεριά-Τoμάτα: Εφαρμόζουμε μόλις δέσουν οι πρώτοι καρποί.
Επαναλαμβάνουμε κάθε 15 ημέρες 2-3 φορές. Ιδιαίτερα στην πιπεριά
συχνές εφαρμογές μακραίνουν τον καρπό και αυξάνουν την παραγωγή. 
•Πεπόνι-Καρπούζι: Εφαρμόζουμε 2-3 φορές μετά το ξεσκέπασμα
στις χαμηλές καλύψεις.
•Αγγούρι-Κολοκύθι: Εφαρμόζουμε στα πρώτα λουλούδια 2-3 φορές
σε διαστήματα 15 ημερών.
• Μαρούλι-Λάχανο-Σκόρδο-Κρεμμύδι-Φυλλώδη λαχανικά:
Εφαρμόζουμε 4 εβδομάδες μετά την ανάδυση των φυταρίων, όταν τα
φυτά αποκτήσουν λίγο φύλλωμα. Επαναλαμ βάνουμε 2-3 φορές σε δια-
στήματα 15 ημερών. 
•Φράουλα: Εφαρμόζουμε 2-3 φορές μόλις δέσουν οι πρώτοι καρποί
κάθε 15 ημέρες. 
•Τριφύλλι: Εφαρμόζουμε μια εβδομάδα μετά από κάθε κοπή. 
•Βαμβάκι: Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα 4 φύλλα. Επαναλαμβάνου-
με κάθε 10 ημέρες 2-3 φορές.
• Καπνός: Εφαρμόζουμε από το σπορείο μέχρι την ολοκλήρωση της
αύξησης των φύλλων 2-3 φορές.
•Ελιά: Ψεκάζουμε 2 φορές ανά 10-15 ημέρες στην περίοδο που οι καρ-
ποί γεμίζουν.
•Εσπεριδοειδή: Ψεκάζουμε πριν την άνθιση 1-2 φορές και μετά το
δέσιμο. 
•Ακρόδρυα-Οπωροφόρα: Ψεκάζουμε μετά την πτώση των πετάλων
2-3 φορές σε διαστήματα 10 ημερών. 
•Αμπέλι: Ψεκάζουμε στην εμφάνιση του μούρου για μάκρυμα της ρά-
χης και μετά το δέσιμο. 
•Ανθοκομικά-Θάμνοι: Την άνοιξη εφαρμόζουμε 3-4 φορές σε δια-
στήματα 15 ημερών.
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Υγρό λίπασμα 
με άζωτο 
αργής αποδέσμευσης

Το N-FORCE (29-0-0) είναι :

•Κατάλληλο για διαφυλλικούς ψεκασμούς και εφαρμογές 
από το έδαφος.

•Αποτελεσματικό σε όλες τις συνθήκες και ιδιαίτερα σε κρύο
καιρό.

•Σε εφαρμογές από το έδαφος το Άζωτο παραμένει διαθέσιμο
για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να υπάρχουν απώλειες. 

•Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε υπαίθριες καλλιέργειες 
που έχουν σταματήσει να  αναπτύσσονται λόγω δυσμενών
συνθηκών, αλλά και σε καλλιέργειες θερμοκηπίου. 
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Διανομέας:

N-FORCE
(29-0-0)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1ΛΙΤΡΟ

Δόση: 2-5 λίτρα σε 1 τόνο νερό για ψεκασμούς. 
Για εφαρμογή από το έδαφος 2-5 λίτρα στο στρέμμα 
ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. 

Συνδυαστικότητα: 
•Συνδυάζεται με τα περισσότερα σκευάσματα φυτοπρο-
στασίας. •Μη χρησιμοποιείτε μεγαλύτερες δόσεις από τις
συνιστώμενες. •Αποφύγετε συνδυασμούς με πολτούς.

Άζωτο (Ν) 29% β/β
Άζωτο από ουρία 17.4% β/β
Άζωτο από μορφές ουρίας

αργής αποδέσμευσης 11.6% β/β

Σύνθεση


