
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υγρό λίπασμα που περιέχει φώσφορο και μαγνήσιο για διαφυλλικές εφαρμογές και για υδρολίπανση. Ενδείκνυται ειδικά στο στάδιο μετά 

την μεταφύτευση όταν η διαθεσιμότητα του ενός εκ των δύο στοιχείων είναι περιορισμένη λόγω εδαφολογικών συνθηκών (αμμουδερά ή πολύ 

συνεκτικά, όξινα ή ασβεστούχα  εδάφη) και περιβαλλοντικών συνθηκών (υψηλή υγρασία, κρύο, ξηρασία). Αυξάνει την ανθεκτικότητα των 

φυτών στο κρύο, βελτιώνει την ευρωστία, την άνθηση, την καρπόδεση, και ενισχύει το χρώμα και την διατηρησιμότητα των καρπών. Στο 

καπνό συμβάλει στην αύξηση της ανθεκτικότητας στον ιό PVY.

Στο αμπέλι συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων ξήρανσης ράχης και στην βελτίωση του χρώματος των σταφυλιών. 

Σύνθεση:Δοσολογία και τρόπος εφαρμογής: Διαφυλλικά

Δοσολογία και τρόπος εφαρμογής: Υδρολίπανση και άλλες εφαρμογές

Συσκευασία: Φιάλη 1κιλού, 

Δοχείο 7 κιλών & 25 κιλών

Ολικό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P
2
O

5
) 

από ορθοφωσφωρικό οξύ 30,3% 

Οξείδιο Μαγνησίου (MgO) υδατοδιαλυτό  7%

Μορφή σκευάσματος : Υγρό 

Ειδικό βάρος  1,42 κιλά/λίτρο

PHOMAG

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ (MgO) 7

Καλλιέργεια
Πυκνότητα

(κ.εκ./λίτρο)

Δόση 

(γρ./στρ.)
Τρόπος εφαρμογής

Καρποφόρα 

(συμπεριλαμβανομένων 

και εσπεριδοειδή, ελιά και 

ακτινιδιά)

250-300 350-450 Μετά την καρπόδεση, 2-3 εφαρμογές

Αμπέλι 200-250 300-350 3 εφαρμογές στο στάδιο του γυαλίσματος

Σιτηρά 250-350 350-500 Στην αρχή του αδελφώματος

Ζαχαρότευτλα 200-250 150-200 Από το στάδιο των 8-10 φύλλων

Πατάτα, Καρότο 250-300 230
2-3 εφαρμογές στην αρχή του σχηματισμού 

των κονδύλων.

Καλλιέργεια
Πυκνότητα

(κ.εκ./λίτρο)

Δόση 

(κιλ./στρ.)
Εποχή και τρόπος εφαρμογής

Υδρολίπανση 100-150 2 - 4 2-3 εφαρμογές κάθε 8 μέρες

Καπνός και κηπευτικά 200 2 - 4 Βυθίζουμε την βάση του δίσκου στο διάλυμα

Καπνός και κηπευτικά 100-200 0.2 - 0.4
Στο νερό μεταφύτευσης κατά την 

μεταφύτευση (100-150λ/στρ.)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Διαβρέχουμε σχολαστικά και, αν είναι απαραίτητο, επαναλαμβάνουμε την 

εφαρμογή κάθε 10-15 μέρες κατά την διάρκεια της καλλιέργειας.

Στα θερμοκήπια να μην υπερβαίνετε την δόση των 100 κ.εκ./100 λίτρα νερό.

Μην εφαρμόζετε στις θερμές ώρες. Σε περίπτωση ανάμειξης με άλλα 

σκευάσματα να γίνουν προληπτικές δοκιμές συνδυαστικότητας σε μικρές 

επιφάνειες.


