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σε % (β/β):
Περιεκτικότητα συστατικών
Όλα τα συστατικά είναι υδατοδιαλυτά.
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ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ (B.1.1) Λιπάσματα NPK 11/53/5 με θρεπτικά μικροσυστατικά – σύμμεικτο.

Εφαρμογή 
Το PLONVIT PHOSPHO είναι  κρυσταλλικό  υδατοδιαλυτό λίπασμα ΝΡΚ με ιχνοστοιχεία και χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών 
συστατικών. Είναι πλούσιο σε φώσφορο. 
Το PLONVIT PHOSPHO συνιστάται  ιδιαίτερα σε περιόδους χαμηλών θερμοκρασιών και σε όξινα ή αλκαλικά εδάφη. Υποστηρίζει  τη φυσιολογική 
ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την αναγέννηση του. Επιδρά θετικά στην ανθοφορία και την ανάπτυξη των οργάνων αναπαραγωγής και 
ως εκ τούτου επιδρά θετικά στην ποιότητα και την απόδοση. 
Οδηγίες χρήσης
ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ:  
Οι προτεινόμενες συστάσεις είναι γενικής φύσεως. Μπορούν να τροποποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των φυτών και 
τις συνθήκες καλλιέργειας.
Συνιστώνται 2–5 ψεκασμοί, κάθε 7–14 ημέρες. Το PLONVIT PHOSPHO  χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των  περιόδων ταχείας ανάπτυξης  
και των κρίσιμων σταδίων ανάπτυξης των φυτών, καθώς και σε περιόδους περιορισμένης πρόσληψης θρεπτικών συστατικών από το ριζικό 
σύστημα.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας θρεπτικών συστατικών οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται κάθε 2-4 ημέρες.
Γεωργικές καλλιέργειες - συνιστώμενη συγκέντρωση 0,4-1,5% (0,4-1,5 kg λιπάσματος σε 100 λίτρα διαλύματος). 
Ποσότητα ψεκαστικού υγρού 20–50 λίτρα/στρέμμα.
Καλλιέργεια κηπευτικών – συνιστώμενη συγκέντρωση 0,2–1,0% (0,2–1 kg λιπάσματος σε 100 λίτρα διαλύματος). 
Ποσότητα ψεκαστικού υγρού 20–75 λίτρα/στρέμμα.
Παρασκευή διαλύματος: Γεμίστε το βυτίο του ψεκαστικού μέχρι το ½–⅔ με νερό. Με την ανάδευση σε λειτουργία προσθέστε στο δοχείο 
ανάμειξης ή εισάγετε το λίπασμα PLONVIT PHOSPHO  που έχετε προετοιμάσει νωρίτερα σε ξεχωριστό δοχείο με αναλογία 1 kg λιπάσματος 
ανά 5 λίτρα νερού. Γεμίστε το δοχείο μέχρι το επιθυμητόσημείο. Χρησιμοποιείστε το διάλυμα αμέσως μετά την παρασκευή του. Κατά την 
εφαρμογή αποφύγετε την έντονη ηλιοφάνεια, τις υψηλές θερμοκρασίες και τον άνεμο που παρασύρει τα σταγονίδια.
ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
Το PLONVIT PHOSPHO μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή  έτοιμων για λίπανση διαλυμάτων ή διαλυμάτων υψηλής περιεκτικότητας 
- για αραίωση πριν την χορήγηση στα φυτά. Προτεινόμενη περίοδος χρήσης: διάλυμα υψηλής περιεκτικότητας εντός 7 ημερών, ενώ το έτοιμο 
διάλυμα εντός 48 ωρών από την παρασκευή του.
Οι προτεινόμενες συστάσεις είναι γενικής φύσεως. Μπορούν να τροποποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των φυτών και 
τις συνθήκες καλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της περιεκτικότητας του νερού  που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των υλικού  σε 
θρεπτικά συστατικά. 
Το διάλυμα του  λιπάσματος PLONVIT PHOSPHO παρασκευάζεται σε ξεχωριστό δοχείο από το διάλυμα λιπάσματος ασβεστίου.
Ενδεικτικές ποσότητες λιπασμάτων για έτοιμο διάλυμα λιπάσματος:
0,3–2 kg λιπάσματος σε 1000 λίτρα διαλύματος (διάλυμα 0,03–0,2%).
Κατά την παρασκευή διαλύματος υψηλής περιεκτικότητας η ποσότητα λιπάσματος πρέπει να αυξάνεται, πχ σε διάλυμα με 100-πλάσια 
περιεκτικότητα χρησιμοποιούνται αντίστοιχα 30-200 kg λιπάσματος.
Όταν το PLONVIT PHOSPHO χρησιμοποιείται σε ψεκαστικό υγρό μαζί με άλλα λιπάσματα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2% της συνολικής 
συγκέντρωσης όλων των συστατικών του υλικού.
Αποθήκευση και μεταφορά
Υγροσκοπικό προϊόν - αποθηκεύεται σε ερμητικά κλειστή συσκευασία, σε ξηρό χώρο. Σε περίπτωση που χυθεί, συλλέξτε το σε καθαρό δοχείο 
και χρησιμοποιήστε το για λίπανση, ξεπλύνετε τα υπολείμματα με νερό.
Προφυλάξεις
Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Ακατάλληλο για κατανάλωση – σε περίπτωση κατανάλωσης επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Σε περίπτωση 
επαφής με τα μάτια – ξεπλύνετε με άφθονο νερό και επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Να φοράτε μάσκα για τη σκόνη, γυαλιά, γάντια και 
προστατευτική ενδυμασία. Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
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