
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Ν+ είναι αζωτούχο λίπασμα σε διάφανο διάλυμα, με περίπου το 60% του αζώτου σε μορφή μικρών πολυμερών μεθυλενουρίας η οποία 

διασφαλίζει υψηλό βαθμό αξιοποίησης του αζώτου. Το Ν+ απορροφάται εύκολα από τα φύλλα χωρίς να προκαλεί φυτοτοξικότητα στα 

φυλλικά ελάσματα και μετά αξιοποιείται σταδιακά στο εσωτερικό των ιστών. Αποτελεί ιδανική πηγή αζώτου για διαφυλλικές εφαρμογές που 

αποσκοπούν την αύξηση των πρωτεϊνών των δημητριακών, των οσπρίων για παραγωγή καρπού και των κτηνοτροφικών φυτών. Συνιστάται 

η χρήση σε συνδυασμό με  ζιζανιοκτόνα ως ενεργοποιητής (ελάχιστη δόση 500 γρ./στρέμμα) και με μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα (1,5-3 κιλά/

στρέμμα). Συνήθως χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό στις αναγκαίες ποσότητες για την διασφάλιση καλής κάλυψης του φυλλώματος χωρίς 

απορροή. Στην υδρολίπανση καρποφόρων δένδρων, της ελιάς και του αμπελιού και των περισσότερων μεσο-πρώιμων και όψιμων καλλιεργειών 

κηπευτικών παρέχει άζωτο σε μορφή που δεν χάνεται δια της απόπλυσης διότι διεισδύει στα πρώτα 15-20 εκατοστά του εδάφους που βρέχεται 

από τον σταλάκτη επιτρέποντας την μείωση της συχνότητας των εφαρμογών και την βέλτιστη απορρόφηση του αζώτου.

Δόσεις και τρόπος εφαρμογής: Διαφυλλικά

Δόσεις και τρόπος εφαρμογής: Υδρολίπανση

Σύνθεση:

Συσκευασία: Φιάλη 1 κιλού

          Δοχεία 5 & 25 κιλών

Ολικό άζωτο (Ν) 28%

Εκ του οποίου:                          Ουρία 11,5%

                                        Φορμαλδεΰδη 16,5%

Μορφή σκευάσματος: Υγρό

Μέγιστη περιεκτικότητα διουρίας 

μικρότερη του 0,7%

Ειδικό βάρος    1,25 κιλ./λιτ

N+

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)
ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΕ ΟΥΡΙΑ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ 

Καλλιέργεια
Δόση 

Εποχή και τρόπος εφαρμογής
Λίτρα / στρ. Κιλά / στρ.

Χειμερινά σιτηρά  1,5-3 1,9-3,8
Στο στάδιο της σχηματισμού του σταχυού για 

την αύξηση της πρωτεΐνης.

Ρύζι 1-2 1,2-2,5
Ταυτόχρονα με τις επεμβάσεις φυτοπροστασίας 

στο τέλος του κύκλου.

Ζαχαρότευτλα 1-2 1,2-2,5
Στις περιπτώσεις ανοιξιάτικου κιτρινίσματος 

και στην αρχή του καλοκαιριού. 

Αραβόσιτος και άλλα φυτά 

μεγάλης καλλιέργειας
1-1,5 1,2-1,9

Νωρίς μεταφυτρωτικά, και σε περιπτώσεις 

καθυστερημένης ανάπτυξης των φυτών 

(κάθισμα).  

Σόγια 0,4-0,8 0,5-1 Στο στάδιο R2-R3

Λειμώνες 2-3 2,5-3,8 Ένα μήνα πριν την κοπή

Αμπέλι 0,5-1 0,6-1,2 Πριν την άνθηση και στους νέους αμπελώνες

Ελιά
250-600γρ./100λτρ. 

(200-500κ.εκ./100λτρ)
Μία εφαρμογή νωρίς την άνοιξη

Καλλιέργεια
Δόση 

Εποχή και τρόπος εφαρμογής
Λίτρα / στρ. Κιλά / στρ.

Πιπεριά 1,5-3 1,9-3,8 Μεταξύ πρώτης και δεύτερης άνθησης

Αγκινάρα 1,5-3 1,9-3,8 Κατά την καλοκαιρινή αναβλάστηση

Άλλα κηπευτικά 1,5-3 1,9-3,8 Κατά την διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Οι αναγραφόμενες δόσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα 

με τον στόχο απόδοσης καλλιέργειας και των γεωργικών συνθηκών εφαρμογής. Το 

Ν+ μπορεί να συνδυαστεί με τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα για 

την βελτίωση του συντελεστή διαβρεκτικότητας, μειώνοντας, κατά αυτόν τον τρόπο, 

τις απώλειες από το ξέπλυμα της βροχής και της τεχνητής βροχής καθώς και την 

διασπορά στον αέρα. 

Λόγο της μεγάλης ποικιλίας σκευασμάτων που υπάρχουν στην αγορά, προτείνουμε σε 

περιπτώσεις ανάμειξης με άλλα σκευάσματα να γίνονται πάντα προληπτικές δοκιμές 

συνδυαστικότητας σε μικρές επιφάνειες. Το Ν+ δεν συνδυάζεται με σκευάσματα 

όξινης αντίδρασης ή που περιέχουν νιτρική αμμωνία.   


