
Ph(10% διαλυση) 6,5-7,0
Ειδικό Βάρος 1,018-1,022 @ 18°C
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Όλα τα προϊόντα που διαθέτουμε στην αγορά είναι υψηλής ποιότητας και 
πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλα. Εντούτοις δεν μπορούμε να ελέγξουμε 
τις συνθήκες αποθήκευσης, χειρισμού ή τις καιρικές συνθήκες πριν, κατά 
την διάρκεια και μετά την χρήση τους τα οποία μπορούν να επηρεάσουν 
την αποτελεσματικότητα , όλες οι συνθήκες, εγγυήσεις, νομοθετημένες ή 
μη, σχετικά με την ποιότητα ή την καταλληλότητα των υλικών 
αποκλείονται και καμιά υπαιτιότητα δεν θα γίνει αποδεκτή από την OMEX
ή τους μεταπωλητές για οποιαδήποτε αποτυχία σε απόδοση, ζημία, η 
τραυματισμό που μπορεί να είναι αποτέλεσμα της  κακής αποθήκευσης, 
χειρισμού ή χρήσης. Αυτοί οι όροι δεν μπορούν να αλλαχτούν από το 
προσωπικό ή τους συνεργάτες μας , ανεξάρτητα αν επιβλέπουν ή 
βοηθούν στην εφαρμογή των προϊόντων.

Ένα οργανικό λίπασμα βασισμένο
σε εκχυλίσματα φυτών, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία 
φυτικής προέλευσης. 
Ένας φυσικός θρεπτικός παράγοντας 
για την βελτίωση της ανάπτυξης και της 
υγείας των φυτών.

ΔΙΑΛΥΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ :
Για καλύτερα αποτελέσματα όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο της 
βλαστικής ανάπτυξης ,  εφαρμόστε το ΟΜΕΧ  Organomex 6-2-4  σε κανονική 
διάλυση  ,διαμέσου συστήματος στάγδην άρδευσης(σταγόνα σταγόνα).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια, και 
τα ρούχα. Ξέπλυνε το εκτεθειμένο δέρμα αμέσως με άφθονο νερό. Ξέπλυνε τον 
εξοπλισμό σχολαστικά μετά την χρήση.

Άζωτο Ν 6,00 % 7,50 %
Φώσφορος P2O5 2,00 % 2,50 %
Κάλιο Κ2Ο 4,00 % 5,00 %
Ασβέστιο CaO 1,20 % 1,50 %
Θειο SO3 1,60 % 2,00 %
Μαγνήσιο MgO 0,30 % 0,40 %
Σίδηρος (EDTA) Fe 256mg/kg 320mg/kg
Ψευδάργυρος (EDTA) Zn 32mg/kg 40mg/kg
Χαλκός (EDTA) Cu 12mg/kg 15mg/kg
Μαγγάνιο (EDTA) Mn 25mg/kg 31mg/kg
Βόριο  Β 310mg/kg 388mg/kg
Μολυβδαίνο  Μο 2mg/kg 3mg/kg

Organomex
6-2-4 Σε καλλιέργειες υπό κάλυψη εφαρμόστε το ΟΜΕΧ Organomex 6-2-4 σε 2,5-4ml/L, 

σε μεγάλου όγκου ψεκαστήρες . Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη δόση  σε 
ευαίσθητες καλλιέργειες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ:
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΗ ΔΟΣOΛΟΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
 (Ι/Ηa) (ml/100l) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σπαράγγια

Μπρόκολο, 
κουνουπίδι, 
λάχανο, παντζάρι  
      
Υπαίθρια λαχανικά

Πατάτες

Φυτώρια

Αμπέλια

Καρποφόρα Δένδρα 

5

5

5

5

4

5

5

500

500

500

500

400

500

500

Εφαρμόστε όταν το φυτό  φτάσει ύψος 10-15cm.
Επαναλάβετε 2η φορά μετά από 14-21 μέρες.

Εφαρμόστε στο τρίτο στάδιο φυλλώματος.
Επαναλάβετε 3-4φορέςκάθε10-14 μέρες.

Εφαρμόστε στο τέταρτο στάδιο φυλλώματος.
Επαναλάβετε 3-4 φορές κάθε 10-14 μέρες.

Εφαρμόστε στην έναρξη της  κονδυλοποίησης.
Επαναλάβετε 2-3 φορές κάθε 10-14 μέρες.

Εφαρμόστε στα πρώτα καινούρια φύλα. 
Επαναλάβετε 3-4 φορές κάθε10-14 μέρες.

Εφαρμόστε στα πρώτα στάδια βλαστικής ανάπτυξης. 
Επαναλάβετε 3-4 φορές.

Εφαρμόστε στα πρώτα στάδια βλαστικής ανάπτυξης. 
Επαναλάβετε 5-6 φορές κάθε 10-14 μέρες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ:ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ:


