
 

 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: FOLCROP SET+ 
 

 

Αναφορά: FF0233C 
 
 
 
 
 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Sustainable Agro Solutions S.A. 
Ctra. N-240 km 110 25100 Almacelles (Lleida) SPAIN 
Manufactured in Spain 

 
 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
Αμινοξέα με εκχύλισμα φυκιών και μικροθρεπτικά συστατικά. 

 
 
 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
FOLCROP SET+ 

 

 
4. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  

6.67% w/v Ελεύθερα αμινοξέα (5.0% w/w). 
2.53% w/v Ολικό άζωτο (Ν) (1.9% w/w). 
9.34% w/v Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5) υδατοδιαλυτό (7.0% w/w). 

12.41% w/v Οξείδιο του καλίου (K2O) υδατοδιαλυτό (9.3% w/w). 
1.33% w/v Bόριο (B) υδατοδιαλυτό (1.0% w/w). 
0.13% w/v Μολυβδαίνιο (Mo) υδατοδιαλυτό (0.1% w/w). 
10.94% w/v Εκχύλισμα φυκιών (8.20% w/w). 

 
 
 

1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

• Μορφή: 

 • Φυσική κατάσταση: 

 • Χρώμα: 

 • Οσμή: 

 • Πυκνότητα (g/ml): 

 • pH: 

 • Διαλυτότητα: 

  

Διαλυμα 

Σκούρο υγρό 

καφέ 

Χαρακτηριστική  

1.335 ± 0.01 

7.50 ± 0.5 
 

Πλήρως υδατοδιαλυτό 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

από το 1976

NitroFarm
Μέλος του:

www.nitrofarm.gr  

Δεν αποτελεί 
φυτοπροστατευτικό 

προϊόν

ΣΕΛ. 30
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5. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Αναφορά: FF0233C 

Το FOLCROP SET+ είναι ένα υγρό με βάση το NPK  και εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία. 
και συγκεκριμένα αμινοξέα, καθώς και βιομόρια και οσμολίτες που παρέχει τη βέλτιστη ισορροπία 
βιοενεργοποιητών και θρεπτικών συστατικών. Το FOLCROP SET+ ενεργεί: 

- Ομοιόμορφη βλάστηση της καλλιέργειας. 

  - Αύξηση της ποιότητας και της απόδοσης των καλλιεργειών.  
Δίνει επίσης στο φυτό αντοχή στις συνθήκες στρες. . 

 

 
 
 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ 
Το FOLCROP SET+ είναι ένα υδατοδιαλυτό υγρό προϊόν ιδανικό για διαφυλλική 
εφαρμογή και λίπανση. Οι συνιστώμενες δόσεις είναι: 

 
Διαφυλλική εφαρμογή: 

1 – 2,5 l/ha – εφαρμογή 
1 – 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητικό κύκλο 

 
Υδρολίπανση: 

3 – 5 l/ha – εφαρμογή 
2 – 6 ανά καλλιεργητικό κύκλο 

 

 
 

 

7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Το FOLCROP SET+ είναι ένα μη επικίνδυνο προϊόν χωρίς ειδικές τοξικολογικές απαιτήσεις.  
Το FOLCROP SET+ είναι συμβατό με τα περισσότερα αγροχημικά προϊόντα, αλλά συνιστάται δοκιμή 
συμβατότητας πριν από την εφαρμογή. 
Πρέπει να φυλάσσεται σε φρέσκο και ξηρό χώρο. 
Βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5 ºC και 30 ºC. 
Η εφαρμογή του συνιστάται υπό τεχνική γεωπονική συμβουλή. P102: Μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

από το 1976

NitroFarm
Μέλος του:

www.nitrofarm.gr  

Σε περίπτωση συνδυασμού να ακολουθούνται οι οδηγίες που 
αναγράφονται στην ετικέτα του αντίστοιχου φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 
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