
  Εγγυημένη σύνθεση

     Η διαφυλλική εφαρμογή ή η εφαρμογή από εδάφους του διαλύματος των αμινοξέων έχει θετική επίδραση όσον αφορά τη θρέψη της 
καλλιέργειας και αποτελεί ένα μέσο παροχής των βασικών συνδέσεων για τον σχηματισμό βιολογικών μακρο-μορίων χωρίς την 

ανάγκη ενδοιάμεσων σταδίων. Το Naturamin WSP διεγείρει τα φυτά κατά την διάρκεια της βλαστικής τους ανάπτυξης και ειδικά σε 
περιπτώσεις όπου μπορεί να επηρρεαστεί αρνητικά η αναπτυξή τους.

ΔΌΣΗ
- Λαχανικά, επιτραπέζια σταφύλια, μπανάνες, εσπεριδοειδή και 
οποροφώρα δένδρα: Διαφυλλικά: 3-5 εφαρμογές των 50-100 
gr/100 Lt καθόλη την διάρκεια της καλλιέργειας. Από εδάφους: 
300-500gr/στρέμμα σε 2-3εφαρμογές.
- Καλαμπόκι, βαμβάκι, πατάτες, ζαχαρότευτλα, ελιές και 
επιτραπέζια σταφύλια: Διαφυλλικά: 2-3 εφαρμογές των 50-80 
gr/100 Lt καθόλη την διάρκεια της καλλιέργειας. Από εδάφους: 
300-500gr/στρέμμα σε 3-4 εφαρμογές.
- Τριφύλλι: Διαφυλλικά: Από την 2η συγκομιδή, 50-80 γρ./100 lt 
νερό. Από εδάφους: Από την 2η συγκομιδή, 150 γρ/στρέμμα σε 2-3 
εφαρμογές.
- Σιτάρι, κριθάρι: 2-3 εφαρμογές των 50-100gr/στρέμμα.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εγκεκριμένο για χρήση στην Βιολογική Γεωργία σύμφωνα με τους 
κανονισμούς Ε.Ε. 834/2007 και 889/2008 και τους κανονισμούς  
NOP και JAS. Έλεγχος ECOCERT. Έλεγχος CAAE. Έλεγχος 
INTERECO.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε άλλο δοχείο, εκτός από την αρχική 
του συσκευασία.
- Κρατείστε το προϊόν σε κλειστό δοχείο, σε δροσερό και ξηρό 
μέρος.
- Κρατεϊστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Μείγματα: Κάντε πρώτα δοκιμή σε ξεχωριστό δοχείο.
- Μετά τη χρήση, αφήστε το νερό να τρέξει μέσα στο αρδευτικό 
σύστημα ή στο σύστημα ψεκασμού.
- Μην εφαρμόζετε τις ώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε με άφθονο νερό και 
αναζητείστε ιατρική βοήθεια.
Οι προτάσεις αυτές βασίζονται σε tests που διεξήχθησαν από τον 
οίκο Daymsa. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις, 
συμβουλευτείτε τον γεωπόνο σας.

®Naturamin -WSP

Ελεύθερα αμινοξέα:...............80,0% w/w
Ολικό Άζωτο (N):..................12,8% w/w

ΕΙΔΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΙΝΟΞΕΑ
Υδατοδιαλυτοί μικρο-κόκκοι για διαφυλλική εφαρμογή και υδρολίπανση.
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