
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το PHOMAK είναι υγρό λίπασμα υψηλής περιεκτικότητας σε Φώσφορο και Κάλιο, δεν περιέχει χλωριούχα ούτε ανθρακικά 

άλατα, χαρακτηρίζεται από άμεση απορροφητικότητα  και άμεση διαμετακόμιση στο εσωτερικό του φυτού, είτε κατόπιν 

διαφυλλικών εφαρμογών, είτε από την ρίζα.

Η ειδική σύνθεση του PHOMAK το καθιστά κατάλληλο για την πρόληψη, και για την επίλυση φυτοπαθολογικών καταστάσεων 

που προκύπτουν από θρεπτικές ή περιβαλλοντικές διαταραχές.  Γ’ αυτό το λόγο χρησιμοποιείται σε διάφορα στάδια του 

κύκλου των καλλιεργειών: από το σπορείο (στα κηπευτικά), στο στάδιο της αύξησης του μεγέθους των καρπών μέχρι το φθινόπωρο 

πριν το λήθαργο.

Η δράση του PHOMAK εκδηλώνεται στο επίπεδο των φύλλων και της ρίζας καθιστώντας τα φυτικά όργανα αυτά πιο ανθεκτικά. 

Η συνέργια μεταξύ φωσφόρου και κάλιο στις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης, συμβάλλει στον περιορισμό της βλαστικότητας και, 

μετέπειτα, στην βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και την εμπορευσιμότητα των προϊόντων. Στους καρπούς 

βελτιώνει τον χρωματισμό, το άρωμα και διατηρησιμότητα στο ψυγείο. Στα άνθη αυξάνει την ένταση του αρώματος. Στο αμπέλι 

και στην δενδροκομία καθιστά τα φυτά πιο ανθεκτικά.

Δόσεις και τρόπος εφαρμογής: Διαφυλλικά

Δοσολογία και τρόπος εφαρμογής: Υδρολίπανση

Σύνθεση:

Συσκευασία: Φιάλη1 κιλού, Δοχείο 12 κιλών

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (Ρ
2
Ο

5
)

υδατοδιαλυτό 30%

Οξείδιο του καλίου Κ
2
Ο 

υδατοδιαλυτό 20%

Μορφή σκευάσματος: Υγρό 

Ειδικό βάρος 1,4 κιλά/ λίτρο

PHOMAK

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΡΚ 30-20

«χαμηλής περιεκτικότητας σε χλώριο»

Καλλιέργεια
Δόση 

(γρ./100 λίτρα)
Εποχή και τρόπος εφαρμογής

Αμπέλι
300-400

200-300

Έναρξη της βλάστησης

Από την διόγκωση της ράγας και μετά, 3-4 εφαρμογές

Εσπεριδοειδή 200-300
Από το μέγεθος 4-5 εκ. των καρπών και μετά κάθε 10-15 

μέρες

Μηλιά, αχλαδιά, πυρηνόκαρπα

Άλλα καρποφόρα δέντρα

300-400

200-300

Από την έναρξη της βλάστησης

Από την καρπόδεση μέχρι πριν την συγκομιδή, κάθε 15 

μέρες εναλλάξ με εφαρμογές βάση του ασβεστίου  

Τομάτα και άλλα κηπευτικά 200-300 Από το δέσιμο των πρώτων καρπών, κάθε 15 μέρες

Σπορόφυτα στο σπορείο,

Ρόκα και άλλα φυλλώδη 

λαχανικά

100-200 Μία έως δύο εφαρμογές πριν την μεταφύτευση

Καλλωπιστικά και φυτώρια 200-300 Πριν το χειμερινό λήθαργο και στην έναρξη ης βλάστησης

Χλοοτάπητες 300-400 Μετά το τελευταίο κούρεμα, πριν τον χειμερινό λήθαργο.

Καλλιέργεια
Δόση 

(γρ./στρ.)
Εποχή και τρόπος εφαρμογής

Δενδροκομία, 

καρποφόρα και Αμπέλι

Διαλύουμε 6-7 κιλά σε 100 λίτρα νερού. 

Εφαρμόζουμε αυτό το διάλυμα σε δόση 

1,5-2 λίτρα /φυτό σε δέντρα και 0,5-1 

λίτρα /φυτό στο αμπέλι

Ποτίζουμε τα φυτά στην βάση κατά την 

έναρξη της βλάστησης.

Κηπευτικά (0.5 - 1 κιλό / στρ.)

Από την μεταφύτευση κάθε 15 μέρες, 

ξεκινώντας από την μικρότερη 

αναγραφόμενη δόση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Να μην συνδυαστεί με άλλα σκευάσματα και να αποφεύγουμε άλλες εφαρμογές για αρκετό 

χρονικό διάστημα με προϊόντα όπως: πολτοί, χαλκούχα, ασβέστιο και αλκαλικά σκευάσματα 

γενικά. Μην εφαρμόζετε συνθετικές φυτικές ορμόνες. Να αποφύγετε τις εφαρμογές όταν 

προβλέπονται έντονες διακυμάνσεις θερμοκρασίας,. Σημείο κρυσταλλοποίησης χαμηλότερο 

των -10 βαθμών Κελσίου.     


