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- Τεχνικό Δελτίο -                                   Προϊόντα Θρέψης για Ποιοτικές Καλλιέργειες 

 
 

NUTRI-MEAL fluid 
 
Η σειρά υγρών λιπασμάτων NUTRI-MEAL fluid αποτελεί μια άριστη επιλογή για τους 
καλλιεργητές που θέλουν να λιπάνουν εύκολα και αποτελεσματικά τις καλλιέργειές τους 
και να επιτύχουν υψηλές αποδόσεις. Περιλαμβάνει ποικίλους τύπους N-P-K 
καλύπτοντας τις ανάγκες θρέψης των φυτών σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Τα 
λιπάσματα NUTRI-MEAL fluid παρασκευάζονται από πρώτες ύλες υψηλής 
καθαρότητας και διαλυτότητας που προσδίδουν στο τελικό προϊόν μια διαυγή μορφή και 
απαλλάσσουν τους παραγωγούς από τα συχνά προβλήματα φραξίματος των μπεκ και 
των σωληνώσεων του ψεκαστικού εξοπλισμού και του συστήματος λίπανσης-άρδευσης. 
 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ: 
 Υγρά διαυγή λιπάσματα 
 Κατάλληλα για διαφυλλικούς ψεκασμούς και υδρολιπάνσεις 
 Υψηλής καθαρότητας πρώτων υλών 
 Δεν φράσουν τα μπεκ και τις σωληνώσεις των συστημάτων ψεκασμού και 

άρδευσης/λίπανσης 
 Καλύπτουν τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Τα λιπάσματα NUTRI-MEAL fluid συστήνονται τόσο για διαφυλλικούς ψεκασμούς όσο 
και για υδρολιπάνσεις μέσα από όλα τα συστήματα λίπανσης-άρδευσης. 
 
Δοσολογίες Εφαρμογής: Γενικά εφαρμόζεται στην ακόλουθη δοσολογία. 
Διαφυλλική εφαρμογή: 1-3 lt ανά 500 lt νερό 
Εδαφική εφαρμογή: 3-6 lt ανά στρέμμα 
 
 
ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: 
 
Διαθέσιμοι τύποι N-P-K 

(w/w) N P K 
Nολ. NO3 NH4 NH2 

10 - 10 - 10 10% 1.0% 2.9% 6.1% 10% 10% 
15 -   5 -   5 15% 1.4% 2.0% 11.6% 5% 5% 
  6 - 15 -   5 6%  6.0%  15% 5% 
  8 -   4 - 19 8%  1.6% 6.4% 4% 19% 
 
 
 
 



Σελίδα 2 από 2 
 

 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
 

Τύπος Εμφάνιση Χρώμα Πυκνότητα 
(g/ml) 

Διαλυτότητα pH 

10 - 10 - 10 
Ευκολόρευστα 

υγρά 

μπλε 1,3 

100% 

8,5 - 8,6 
15 -   5 -   5 πράσινο 1,18 8,0 - 8,1 
  6 - 15 -   5 μπλε 1,24 8,9 - 9,0 
  8 -   4 - 19 κόκκινο 1,35 10,5 - 10,6 
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