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Auxenol
Πλήρες (ΝΡΚ) λίπασμα  

Ενεργοποιητής

(5-5-9)

Σύνθεση:

Oλικό Άζωτο (N)
Νιτρικό (ΝΟ3)
Αμμωνιακό (ΝΗ4)
Από ουρία
Διαλυτός Φώσφορος (P2O5)
Υδατοδιαλυτό Kάλιο (Κ2Ο)

% β/β

5
1,6
1,0

 2,4
  5,2

9,0

Το AUXENOL είναι πλήρες υγρό λίπασμα-ενεργοποιητής εδάφους. Περιέχει όλα τα 
απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία: τα βασικά Ν,Ρ,Κ, μακροστοιχεία, ιχνοστοιχεία B, Cu, Fe, 
Mn, Mo, Zn, και μικροστοιχεία. Το AUXENOL διασφαλίζει τη δημιουργία καλού ριζικού 
συστήματος, συντελεί στην ευρωστία του φυτού, επιφέρει πρωιμότητα, κάνει τα φυτά 
πιό ανθεκτικά και αποδοτικά. Επιδρώντας στους ενζυματικούς μηχανισμούς του φυτού, 
βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων. ΤΟ AUXENOL ΕΧΕΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΑ ΟΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΥΧΝΑ. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Για ψεκασμούς φυλλώματος: 
100-400 ml σε 100 λίτρα νερού. Για εφαρμογή στο έδαφος: 1-4 λίτρα σε 1 στρέμμα, 
ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: •Κηπευτικά (Το-
μάτα-Αγγούρι-Μαρούλι-Καρπούζι-Πεπόνι κ.λπ.). Ανθοκομικά: Συχνές υδρολιπάν-
σεις ή ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 10-15 ημέρες δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. 
Σε νεαρά φυτά η πρώτη εφαρμογή μπορεί να γίνει στα 3-4 φύλλα. •Mηδική: Εφαρμό-
ζουμε μετά από κάθε κοπή. •Βαμβάκι: Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα 6-8 φύλλα. Επα-
ναλαμβάνουμε 3-4 φορές ακόμη σε διαστήματα 15-20 ημερών. •Καπνός: Η 1η εφαρ-
μογή γίνεται 3 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση. Ακολουθούν 3-4 εφαρμογές εως την 
ωρίμανση. •Πατάτα-Κρεμμύδι: Η πρώτη εφαρμογή γίνεται όταν τα φυτά έχουν ύψος 20
εκ. Επαναλαμβάνουμε 2-4 φορές σε 15ήμερα διαστήματα. •Εσπεριδοειδή-Ελιά: Η 1η 
εφαρμογή γίνεται διαφυλλικά πριν την άνθιση, η 2η στην καρπόδεση και ακολουθούν 
2-4 εφαρμογές σε διαστήματα 15 ημερών. •Οπωροφόρα-Αμπέλι: Η 1η εφαρμογή γίνε-
ται με την εμφάνιση των πρώτων φύλλων την Άνοιξη. Επαναλαμβάνουμε στην καρπόδε-
ση και 2-4 φορές την περίοδο ανάπτυξης του καρπού, σε 15ήμερα διαστήματα. Το 
AUXENOL συνδυάζεται με τη βασική λίπανση που έχει προηγηθεί στον αγρό. Όταν το 
AUXENOL χρησιμοποιείται συχνά ελαττώνουμε την ποσότητα της βασικής λίπανσης. 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα και λιπάσματα. 
Αποφύγετε συνδυασμούς με χαλκούχους πολτούς. Αποθήκευση: Αποθηκεύεται στην 
αρχική του συσκευασία σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο για 3 χρόνια.
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