
Phosamco SP™

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε ολόκληρη την ετικέτα
Δελτίο δεδομένων ασφαλείας  παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί

Λίπασμα ΕΚ

καθαρό βάρος  10 kg

Λίπασμα NPK με θρεπτικά ιχνοστοιχεία

Παρασκευάζεται από: Yara UK Ltd., Pocklington, York, YO42 1DN, UK 
Tel: 01759 302545
Διανέμεται από: Yara Ελλάς Α.Ε.  Λ.Συγγρού 143, 171 21 Νέα Σμύρνη 
Τηλ.: 210 9370355  www.yara.gr
Lambrou Agro Ltd, P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus
T: 357 22667908 F: 357 22667157
www.lambrouagro.com.cy

Εγγυημένη ανάλυση:  
20% άζωτο (N) ολικό
[2.6% νιτρικό άζωτο, 0.2% αμμωνιακό άζωτο, 17.2% ουρικό άζωτο], 
8% πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) [3.5% φώσφορος (P)] 
διαλυτό σε ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο και σε νερό, 
14% οξειδίο του καλίου (K2O) [11.6% κάλιο (K)] υδατοδιαλυτό,
2% οξείδιο του μαγνησίου (MgO) [1.2% μαγνήσιο (Mg)] ολικό,  
12.5% τριοξείδιο του θείου (SO3) [5% θείο (S)] υδατοδιαλυτό,
0.04% βόριο (B) υδατοδιαλυτό, 
0.2% χαλκός (Cu) υδατοδιαλυτό, 
0.02% σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτό, 
0.26% μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό, 
0.006% μολυβδαίνιο (Mo) υδατοδιαλυτό, 
0.14% ψευδάργυρος (Zn) υδατοδιαλυτό
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Χρησιμοποιειται μόνο όταν υπάρχει αντικειμενική ανάγκη. Μην υπερβαίνετε την κατάλληλη δοσολογία. 
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YaraVita Phosamco SP™

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Αναμείξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του στομίου
επαγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να ολοκληρωθεί ο
ψεκασμός.
ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδιασμένη εφαρμογή με
άλλα προϊόντα έγκειται αποκλειστικά στην ευθύνη του τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με
άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλός σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tankmix.com για
σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων
συμβουλών.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Xρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφεύγετε την
εφαρμογή του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε
εξαιρετικά αργές συνθήκες στεγνώματος, σε παγετό, βροχή ή όταν αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα
ειδικά γάντια και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν. Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν
και μετά από κάθε χρήση.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προστατέψτε
το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές συνθήκες (όπως θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους
40°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και
διεθνείς κανονισμούς.
ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι
κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων. W
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ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Πατάτα: Δόση 250-500 gr/στρ. Εφαρμογές 1-2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί 
κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ. 
Μήλο: Δόση 500 gr/στρ. στο στάδιο της ανάπτυξης των καρπών. Να τηρείται μεσοδιάστημα μεταξύ των 
εφαρμογών 10-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρ. 
Αμπέλι: Δόση 200gr/στρ. από το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης μέχρι το ξεκίνημα της ανθοφορίας, 250-500 
gr/στρ. από την καρπόδεση μέχρι το στάδιο του γυαλίσματος. Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί κατά τη διάρκεια 
της ανθοφορίας. Να τηρείται μεσοδιάστημα ψεκασμών από 10-14 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 
λίτρα/στρ. 
Κεράσι, Ροδάκινο, Νεκταρίνι, Δαμάσκηνο, Βερίκοκο: Δόση: 500 gr/στρ. στο γλίστρημα του κάλυκα. Εφαρμογές 
1-2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρ. 
Ακτινίδιο: Δόση 500 gr/στρ. Εφαρμογές 1-2 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές 
κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-200 λίτρα/στρ. 
Τομάτα (Υπ.), Πιπεριά (Υπ.): Δόση 500 gr/στρ. από το στάδιο των 4 φύλλων και μετά. Εφαρμογές 1-2 με 
μεσοδιάστημα 10-14 ημερών. Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Ελάχιστος όγκος 
ψεκαστικού υγρού 40 λίτρα/στρ. 
Εσπεριδοειδή: Δόση: 100-200 gr/στρ. Εφαρμογές 1-2 κατά τη διάρκεια του σχηματισμού των οφθαλμών και 2-3 
εφαρμογές κατά την ανάπτυξη των καρπών. Να τηρείται μεσοδιάστημα ψεκασμών 10-14 ημέρες. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρ. 
Σταυρανθή (Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι): Δόση: 500 gr/στρ. από το στάδιο των 4-6 φύλλων. Εφαρμογές 1-
2 με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών. Ελάχιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ. 
 
Υδρολίπανση, όλες οι καλλιέργειες: Δόση: 250-500 gr/στρ. με μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών από 10-14 
ημέρες, σε όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου  Ελάχιστη ποσότητα νερού 100 λίτρα/στρ. 
Καλλιέργειες υπό κάλυψη: Μέγιστη δόση 300 gr/100 λίτρα νερού. Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού 100 
λίτρα/στρ. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες υπαίθριες καλλιέργειες για το χρόνο εφαρμογής. 
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