
Δόσεις και τρόπος εφαρμογής: Υδρολίπανση

Καλλιέργεια
Πυκνότητα 

(κ.εκ./ 100 λίτρα)

Δόση 

(κιλά/στρ.)
Τρόπος εφαρμογής

Κηπευτικά, ανθοκομία, 

καλλιέργειες υπαίθρου 

και θερμοκηπίου

20-40 3-6

Όταν τα φυτά βρίσκονται στην ανάπτυξη  και την 

καρποφορία. Τηρώντας τις κατάλληλες πυκνότητες 

για το κάθε είδος, την κάθε τεχνική υδρολίπανσης 

και την ποιότητα του νερού 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ISOMIX 25 είναι υγρό λίπασμα ΝΚ, δεν περιέχει χλωριούχα, θειικά και ανθρακικά άλατα, και είναι εμπλουτισμένο με 

Ασβέστιο και Μαγνήσιο. Εμφανίζει πολύ χαμηλό βαθμό αλατότητας (75 mS/cm στους 20οC) και η σύνθεσή του αποτελείται εξ’ 

ολοκλήρου από πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία. Ενδείκνυται για διαφυλλικές εφαρμογές, στην υδροπονία και για υδρολιπάνσεις. Το 

νιτρικό Άζωτο που περιέχει, αυξάνει την ανάπτυξη βλάστησης και ευνοεί την άμεση και ομοιόμορφη απορρόφηση των κατιόντων 

του λιπάσματος.

Χάρη στην ισορροπία μεταξύ των συστατικών K-Ca-Mg συμβάλει στην πρόληψη πολλών παθήσεων όπως: μαύρη βούλα 

(Τομάτα και Πιπεριά), περιφερειακή ξήρανση φύλλων, ράβδωση και ανόμοια συνεκτικότητα καρπών (Μελιτζάνα και Πιπεριά), 

φυσιολογική ξήρανση των φύλλων και των ποδίσκων (κολοκυνθοειδή όπως Πεπόνι, Καρπούζι και Κολοκυθάκι), κάψιμο της 

κορυφής (tip-burn) (Μαρούλι), σήψεις (Φράουλα, Φινόκιο και Σέλινο), ξήρανση ράχης στο αμπέλι.

Δόσεις και τρόπος εφαρμογής: Διαφυλλικά Σύνθεση:

Συσκευασία: Φιάλη 1 κιλου,

Δοχείο 7 κιλών & 15 κιλών

Ολικό άζωτο (Ν) 9%

εκ του οποίου:

Νιτρικό (Ν) 9%

Οξείδιο καλίου Κ
2
Ο υδατοδιαλυτό 6%

Οξείδιο ασβεστίου CaO 10%

Οξείδιο μαγνησίου MgO 2% 

Μορφή σκευάσματος: υγρό διάλυμα

 Ειδικό βάρος 1,45 κιλ./λιτ

ISOMIX 25

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ) 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΚ (CaO, MgO) 9-6 (10-2)

«χαμηλής περιεκτικότητας σε χλώριο»

Καλλιέργεια
Πυκνότητα 

(ml/λίτρα)

Δόση 

(γρ./στρ.)
Εποχή και τρόπος εφαρμογής

Σε όλες τις

καλλιέργειες
100-150 150-200 Πρώτα στάδια ανάπτυξης

Πεπόνι, 

Καρπουζι

100-150

250-200

150-200

300-500

Πριν την άνθηση

Μετά την άνθηση κάθε 8-10 μέρες

Κολοκυθάκι 200-250 300-500 Σε όλο τον κύκλο, κάθε 8 μέρες

Τομάτα, Πιπεριά

Μελιτζάνα 

150

200-250

200

300-500

Πριν την άνθηση πρώτου σταυρού

Μετά την άνθηση κάθε 10 μέρες

Φράουλα, Φινόκιο, 

Σέλινο
200-250 300-500 Σε όλο τον κύκλο, κάθε 8 μέρες

Αμπέλι 200-250 300-500 Μετά την άνθηση κάθε 10 μέρες

Χλοοτάπητες 150-200 200-300

Άνοιξη – Καλοκαίρι.

Να επεμβαίνετε όταν δεν υφίσταται στρες από 

έλλειψη νερού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Να χρησιμοποιείτε το σκεύασμα στις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, κυρίως σε 

περίπτωση εφαρμογής σε θερμοκήπια. 

Σε περίπτωση ανάμειξης με άλλα σκευάσματα, να γίνουν προληπτικές δοκιμές 

συνδυαστικότητας σε μικρές επιφάνειες.

Ανακινήστε πριν την χρήση. 


