
Τύπος λιπάσματος: Τύπος: ΝΚ 3-0-3 με οργανική ουσία 39%
Ομάδα: Οργανικά λιπάσματα κύριων και δευτερευόντων στοιχείων με ή χωρίς ιχνοστοιχεία
Αριθμός κυκλοφορίας: 163
Λίπασμα «Νέου Τύπου»
Σύνθεση: Εκχύλισμα άλγης, μελάσα, βινάσα, υδρολυμένες πρωτεΐνες. Όλα τα συστατικά δεν 
προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και είναι 100% βιοδιασπώμενα.
3% άζωτο (Ν)
3% οξείδιο του καλίου (Κ

2
Ο), υδατοδιαλυτό

39% οργανική ουσία (ισοδυναμεί με 80% σε ξηρή ύλη)

pH: 5-6
Ηλεκτρική αγωγιμότητα: 17,8 mS/cm
Σχέση Άνθρακα/Αζώτου (C/N): 7:1

Το TriaAlfa™ Essence συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 και αριθμ. 889/2008, 
όπως τροποποιήθηκε, και ως εκ τούτου εγκρίνεται για τη βιολογική γεωργία. Για τον σκοπό αυτό 
έχει χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό.

Παραγωγός εταιρία: Hechenbichler GmbH,  
Cusanusweg 7-9, 6020 Innsbruck, Αυστρία.
Διανομέας: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Λ. Κηφισίας,  
151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-6860130, www.basf-agro.gr
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3 λίτραΠεριεχόμενο: 



Δηλώσεις προφύλαξης: Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, το δέρμα, από 
αναπνοής ή κατάποσης. Να μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. Να πλύνετε τα χέρια μετά από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσκετικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε τον γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ 
ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό αν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος.
Αποθήκευση: Φυλάξτε την αρχική συσκευασία σε καλά αεριζόμενο ξηρό χώρο 
μεταξύ +5oC και +25oC. Προστατεύστε την από τον παγετό, τον καύσωνα και το 
άμεσο ηλιακό φως. Κρατήστε την συσκευασία ερμητικά κλειστή! Αποθηκεύστε μα-
κριά από τρόφιμα και ζωοτροφές. Μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα!
Διάρκεια ζωής: Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 24 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής, αν είναι σωστά αποθηκευμένο (βλέπε αριθ-
μό παρτίδας).
Απόρριψη: Χρησιμοποιήστε όσο χρειάζεστε. Απορρίψτε σύμφωνα με τους επί-
σημους κανονισμούς. Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρί-
ματα. Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις. Απορρίψτε τις ακαθάρι-
στες συσκευασίες όπως το προϊόν. Αδειάστε πλήρως τα δοχεία και παραδώ-
στε τα στα σημεία συλλογής.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Λίπασμα που χρησιμοποιείται σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες και κηπευτικά. Υγρό λίπασμα για εφαρμογή σε φύλλα ή έδαφος. 
Χρησιμοποιήστε μόνο όταν υπάρχει πραγματικά ανάγκη. Μην υπερβαίνετε τις 
συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Πριν συνδυάσετε το TriaAlfa™ Essence με φυ-
τοπροστατευτικά προϊόντα και παρασκευάσματα από άλλους παρασκευαστές, 
είναι απαραίτητο να διεξάγετε δοκιμές ανάμιξης και συμβατότητας. Ακολουθήστε 
προσεκτικά τις οδηγίες ανάμιξης όλων των σκευασμάτων. Μη χρησιμοποιείτε μίγ-
ματα σε ακραίες καρικές συνθήκες (π.χ. σε θερμοκρασίες άνω των 25oC, όταν 
υπάρχει κίνδυνος παγετού, μετά από έντονες βροχοπτώσεις). ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην 
αναμιγνύετε με χαλκό, σκευάσματα που περιέχουν ουρία, αμμωνία, άζωτο, ζιζα-
νιοκτόνα επαφής, παρεμποδιστές της φωτοσύνθεσης!
Ανακινήστε προσεκτικά το δοχείο πριν από τη χρήση, αναδεύστε τα με-
γάλα δοχεία! Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό, ενεργοποιή-
στε τον αναμίκτη και προσθέστε το TriaAlfa™ Essence μέσω φίλτρου. Γεμίστε το 
ψεκαστικό δοχείο, αναδεύετε καθόλη τη διαδικασία ψεκασμού! Μην εισπνέετε τη 
σκόνη του ψεκασμού! Καθαρίστε τον εξοπλισμό μετά την εφαρμογή με την προ-
βλεπόμενη διαδικασία. Η περίοδος αναμονής μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής 
και της συγκομιδής είναι τουλάχιστον 3 ημέρες.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εκτός από τους χρόνους που συνι-
στώνται παρακάτω, συνιστούμε επίσης την εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις 
αυξημένης καταπόνησης των φυτών.
Δημητριακά: 300 κ.εκ. TriaAlfa™ Essence ανά στρέμμα σε τουλάχιστον 25 λίτρα 
νερού ανά εφαρμογή. Φύτευση (BBCH 20-30). Αρχή της ανθοφορίας (BBCH 61). 
Στα άχυρα για την επιτάχυνση της αποσύνθεσης (ακολουθούμενη από ελαφρύ 
όργωμα). Βαμβάκι: 300 κ.εκ. TriaAlfa™ Essence ανά στρέμμα σε τουλάχιστον 25 
λίτρα νερού ανά εφαρμογή. Εφαρμόστε πριν από την σπορά της καλλιέργειας. 
Πριν από την ανθοφορία. Ελαιοκράμβη: 300 κ.εκ. TriaAlfa™ Essence ανά στρέμ-
μα σε τουλάχιστον 25 λίτρα νερού ανά εφαρμογή. Το φθινόπωρο στο στάδιο των 
7-8 φύλλων (BBCH 17-18). Την άνοιξη στο στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους 
(BBCH 30) και στο στάδιο έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 50). Αραβόσιτος: 300 
κ.εκ. TriaAlfa™ Essence ανά στρέμμα σε τουλάχιστον 25 λίτρα νερού ανά εφαρμο-
γή. Εφαρμόστε πριν από την σπορά της καλλιέργειας. Στο στάδιο των 4-8 φύλ-
λων (BBCH 14-18). Στα άχυρα για την επιτάχυνση της αποσύνθεσης (ακολου-
θούμενη από ελαφρύ όργωμα). Ζαχαρότευτλα: 300 κ.εκ. TriaAlfa™ Essence ανά 
στρέμμα σε τουλάχιστον 25 λίτρα νερού ανά εφαρμογή. 3 εφαρμογές μεταξύ του 
σταδίου κάλυψης του εδάφους από τα φύλλα της καλλιέργειας  (BBCH 30) και 
μέχρι το τέλος ανάπτυξης των τεύτλων (BBCH 49). Φασόλι, Αρακάς, Σόγια: 300 
κ.εκ. TriaAlfa™ Essence ανά στρέμμα σε τουλάχιστον 25 λίτρα νερού ανά εφαρ-
μογή. Στο στάδιο 4 φύλλων (BBCH 14) καθώς και στο στάδιο έκπτυξης των αν-
θέων (BBCH 55). Ηλίανθος: 300 κ.εκ. TriaAlfa™ Essence ανά στρέμμα σε τουλά-
χιστον 25 λίτρα νερού ανά εφαρμογή. Εφαρμόστε πριν από την σπορά της καλλι-
έργειας στο στάδιο των 6-8 φύλλων (BBCH 16-18). Κολοκύθα: 300 κ.εκ. TriaAlfa™ 
Essence ανά στρέμμα σε τουλάχιστον 25 λίτρα νερού ανά εφαρμογή. Εφαρμόστε 
πριν από την καλλιέργεια καθώς και στο στάδιο κάλυψης του εδάφους από τα 
φύλλα της καλλιέργειας (όσο το δυνατόν αργότερα). Πατάτα: 300 κ.εκ. TriaAlfa™ 
Essence ανά στρέμμα σε τουλάχιστον 25 λίτρα νερού ανά εφαρμογή. 3 εφαρμο-
γές μεταξύ κάλυψης του εδάφους από τα φύλλα της καλλιέργειας (BBCH 30) και 
του σταδίου όπου το μέγεθος των κονδύλων είναι 50% (BBCH 70). Κηπευτικά: 
300 κ.εκ. TriaAlfa™ Essence ανά στρέμμα σε τουλάχιστον 25 λίτρα νερού ανά 
εφαρμογή. Εφαρμόστε πριν από την σπορά/μεταφύτευση της καλλιέργειας, 14 
ημέρες μετά τη βλάστηση της καλλιέργειας/μεταφύτευση, κατόπιν 2-4 επαναλή-
ψεις με απόσταση 10-14 ημέρων η καθεμία. Αμπέλι, δενδρώδεις καλλιέργειες: 
300 κ.εκ. TriaAlfa™ Essence ανά στρέμμα σε τουλάχιστον 25 λίτρα νερού ανά 
εφαρμογή. Αυξήστε την ποσότητα νερού σε 50-100 λίτρα ανά στρέμμα, εάν είναι 
απαραίτητο. 2 εφαρμογές μεταξύ έκπτυξης των φύλλων και κλείσιμο των ανθών, 
2-4 εφαρμογές μεταξύ τέλους άνθησης και χρωματισμού σταφυλιών/φρούτων.
Υδρολίπανση: Ηλεκτρική αγωγιμότητα 0,5% διαλύματος: 0,1 mS/cm. Ξεπλύνετε 
με καθαρό νερό.

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας. 
Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
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