
MIKRO PLUS ULTRA 
Πυκνό λίπασμα ιχνοστοιχείων σε μικρόκοκους  

 
 

• ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΧΗΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
• ΣΤΑΘΕΡΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΟΞΙΤΗΤΑΣ (PH) ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
 

 
 

MIKRO PLUS ULTRA 
ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ (E.2.4.1) Μείγμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων: βόριο (B), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe),  μαγγάνιο (Mn), 
μολυβδαίνιο (Mo), ψευδάργυρος (Zn), χηλοποιημένων με EDTA. 
 
 

Περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά: 
% (β/β) g/kg 

Bόριο (B) 0,7 7 
Χαλκός (Cu) σε χηλικό σύμπλοκο με EDTA 
 

0,4 4 
Σίδηρος (Fe) σε χηλικό σύμπλοκο με EDTA 
 

6,3 63 

Μαγγάνιο (Mn)  2,8 28 

Μολυβδαίνιο (Mo) 0,15 1,5 
Ψευδάργυρος (Zn) σε χηλικό σύμπλοκο με EDTA 
 

0,9 9 

Όλα τα συστατικά είναι υδατοδιαλυτά. Σταθερότητα και διαθεσιμότητα σε pH 3–7. 

 

Εφαρμογή:  
Το MIKRO PLUS ULTRA  είναι υδατοδιαλυτό λίπασμα, σε υπερμικροκοκκώδη μορφή,  που προορίζεται για υδρολίπανση 
σε αδρανή, οργανικά υποστρώματα (υδροπονία) και στο έδαφος. Τα μικροστοιχεία του λιπάσματος με τη μορφή 
χημικού συμπλόκου εξασφαλίζουν σταθερότητα και διαθεσιμότητα των μικροθρεπτικών και επιτρέπουν ανάμειξη με 
άλλα αγροχημικά. 

Το MIKRO PLUS ULTRA μπορεί να εφαρμοσθεί και διαφυλλικά με μορφή υδατικού διαλύματος. 

Οδηγίεςεφαρμογής 

Οι προτεινόμενες συστάσεις είναι γενικής φύσεως. Μπορούν να τροποποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των φυτών και τις συνθήκες καλλιέργειας. Να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση δικαιολογημένης ανάγκης. 
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δόση. 

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ (Λίπανση με άρδευση) 
 
ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ: Η περιεκτικότητα του θρεπτικού μέσου σε συστατικά πρέπει πάντα να προσαρμόζεται στις συστάσεις 
λίπανσης σύμφωνα με τις θρεπτικές απαιτήσεις των φυτών και τις συνθήκες καλλιέργειας (συμπεριλαμβανομένου και 
του είδους υποστρώματος).  
 
Ενδεικτικές δόσεις λιπάσματος: 
0,01–0,04 kg (10–40 γρ) λίπασμα ανά 1000 λίτρα ετοιμόχρηστου θρεπτικού μέσου (συγκέντρωση 0,001–0,004%). 
Όταν παρασκευάζονται συμπυκνωμένα διαλύματα, η ποσότητα του λιπάσματος πρέπει να αυξάνεται αναλογικά, πχ. σε 
θρεπτικά μέσα με 100πλάσια συγκέντρωση χρησιμοποιούνται αντίστοιχα 1-4 kg λιπάσματος ανά 1000 λίτρα νερό. 
 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ: Εδώ το λίπασμα χορηγείται με την άρδευση, ανάλογα με τις ανάγκες, από νωρίς και 
τουλάχιστον 2-3 φορές κατά  τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, σε κάθε 2ο-3ο  κύκλο υδρολίπανσης.  
 
Όταν το MIKRO PLUS ULTRA χρησιμοποιείται στο θρεπτικό μέσο μαζί με άλλα λιπάσματα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
0,2% της συνολικής συγκέντρωσης όλων των συστατικών του μέσου. 
 



1. ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ 
Το MIKRO PLUS ULTRA χρησιμοποιείται προληπτικά σε περιόδους και δόσεις που συνιστώνται στα προγράμματα 
λίπανσης των διαφόρων ειδών φυτών ή για επεμβάσεις όταν διαπιστωθεί έλλειψη ιχνοστοιχείων στα φυτά.  
Το MIKRO PLUS ULTRA χρησιμοποιείται διαφυλλικά με τη μορφή υδατικού διαλύματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί 
με άλλα αγροχημικά, εφόσον διενεργηθεί δοκιμή δυνατότητας ανάμιξης. 
Η συγκέντρωση του διαλύματος και η ποσότητα του υγρού προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των διαφόρων ειδών 
φυτών και στις τεχνικές ψεκασμού. Κατά την εφαρμογή αποφύγετε την έντονη ηλιοφάνεια, τις υψηλές θερμοκρασίες 
και τον άνεμο που παρασύρει τα σταγονίδια.   
 
Συνιστώμενησυγκέντρωση 0,02-0,04% (0,02-0,04 kg λιπάσματος σε 100 λίτρα διαλύματος). 
 
Παρασκευή διαλύματος: Προσθέστετο MIKRO PLUS ULTRA σε βυτίο γεμάτο κατά τα ½–⅔ με νερό με την ανάδευση 
σε λειτουργία. Προσθέστε με παρόμοιο τρόπο άλλα επιτρεπόμενα και συνιστώμενα αγροχημικά σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης τους. Γεμίστε το δοχείο μέχρι το επιθυμητό σημείο. 
Χρησιμοποιείστε το διάλυμα αμέσως μετά την παρασκευή του. 
.................................................................................................................................... 
Αποθήκευση και μεταφορά: Υγροσκοπικό προϊόν - αποθηκεύεται σε ερμητικά κλειστή συσκευασία, σε ξηρό χώρο. 
Αποφύγετε τη δημιουργία σύννεφου σκόνης. Σε περίπτωση που χυθεί, συλλέξτε το σε καθαρό δοχείο και 
χρησιμοποιήστε το για λίπανση, ενώ ξεπλύνετε τα υπολείμματα με νερό. Αριθμός στρώσεων κατά την αποθήκευση και 
μεταφορά: 15 για συσκευασίες 5 kg, 10 για συσκευασίες 25 kg. 

Προφυλάξεις: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Να φοράτε μάσκα για τη σκόνη, γυαλιά, γάντια και προστατευτική 
ενδυμασία. Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής. Σε περίπτωση εισπνοής σκόνης, οδηγήστε το άτομο που έχει εισπνεύσει το 
προϊόν σε καθαρό αέρα, ξεπλύνετε το στόμα και δώστε του να πιει νερό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα 
μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. 
Σε περίπτωση αμφιβολιών, επικοινωνήστεμετογιατρό σας. 
 
Ημερομηνία λήξης / Αριθμός παρτίδας /Kαθαρό βάρος: αναγράφονται στη συσκευασία 
 
 
Παραγώγος: INTERMAG  
Al.1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, Πολωνία 
Τηλ: +48 32 64 55 900, www.intermag.eu 
 
 
 


