
Η BRANDT HD είναι πλήρης σειρά υγρών 
λιπασμάτων ΝΡΚ υψηλής περιεκτικότητας με 
ιχνοστοιχεία σε μορφή αιωρήματος SC πυκνής 
συγκέντρωσης. Τα BRANDT HD  ενσωματώνουν μία 
μοναδική τεχνολογία παραγωγής πολύ μικρών και 
υψηλής διαλυτότητας σωματιδίων ανώτερης 
θρεπτικής απόδοσης στα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης 
του φυτού, χρησιμοποιώντας μικρότερες δόσεις 
ανά στρέμμα. 
 

Διαφυλλικές εφαρμογές 
Τα σωματίδια μικρής διαμέτρου του αιωρήματος της 
τεχνολογίας BRANDT HD, όταν εφαρμόζονται 
διαφυλλικά, καλύπτουν ομοιόμορφα την επιφάνεια 
του φύλλου, παρέχοντας θρεπτικά στοιχεία άμεσης 
απορροφησιμότητας. 
 

Εφαρμογές με Υδρολίπανση 
Η σειρά BRANDT HD είναι η ιδανική επιλογή για 
παραγωγούς που αναζητούν προϊόντα θρέψης 
υψηλής διαλυτότητας και γρήγορης απορρόφησης, 
με άριστη ανταλλαγή θρεπτικών στοιχείων μεταξύ 
εδαφικού διαλύματος και ριζικού συστήματος του 
φυτού.  

BRANDT is a registered trademark of BRANDT Consolidated, Inc.
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Σειρά BRANDT HD 
BRANDT HD NPK 21-21-21 
  21-21-21      12.5% SO3       0.008% Cu       0.07% Fe         0.06% Mn 
  0.10% Zn       0.003% B            [ β/ο] 

Ισορροπημένη σύνθεση θρεπτικών στοιχείων, σχεδιασμένη 
ώστε να βελτιώνει την αποδοτικότητα του φυτού στα στάδια με-
γάλης φυσιολογικής δραστηριότητας, όπως κατά τη διάρκεια 
της άνθησης και της καρπόδεσης. Μπορεί να εφαρμοστεί δια-
φυλλικά ή με υδρολίπανση:  

■ Στα αρχικά στάδια για προώθηση της ανάπτυξης της 
φυλλικής επιφάνειας και του ριζικού συστήματος.  

■ Προανθικά για τη βελτίωση της γονιμοποίησης και της 
καρπόδεσης. 

■ Στην έναρξη και κατά τη διάρκεια της αύξησης του καρπού 
(ή των εδώδιμων μερών του φυτού όπως κόνδυλοι, ρίζες, 
κεφαλές, κ.ά) για καλύτερο μέγεθος και ωρίμανση. 

 
BRANDT HD NPK 10-50-10 
  10-50-10       4.2% SO3         0.003% B       0.008% Cu        0.07% Fe 
  0.06% Mn       0.10% Zn            [ β/ο] 

Υψηλής συγκέντρωσης Φώσφορος, με επαρκείς ποσότητες Αζώ-
του, Καλίου και ιχνοστοιχείων, σχεδιασμένο για εφαρμογές στα 
στάδια ανάπτυξης του φυτού με μεγάλες απαιτήσεις σε Φώσφορο.  

■ Η ώθηση εκκίνησης της ανάπτυξης που παρέχει ο 
Φώσφορος είναι ιδιαίτερα απαραίτητη μετά τη 
μεταφύτευση. 

■ Βελτιώνει την ισορροπία μεταξύ υπέργειου τμήματος και 
ριζών, αποδίδοντας καλύτερα όταν εφαρμόζεται κατά τη 
διάρκεια της άνθησης και της καρπόδεσης. 

■ Βελτιώνει την ανθοφορία και την καρπόδεση. 

 

Σειρά BRANDT HD 
BRANDT HD NPK 10-10-60 
  10-10-60      43.5% SO3        0.003% B       0.007% Cu        0.07% Fe 
  0.06% Mn        0.1% Zn              [β/ο] 

Παρέχει υψηλής περιεκτικότητας Κάλιο σε καλλιέργειες με 
υψηλές απαιτήσεις σε Κάλιο για την αύξηση του μεγέθους και 
βελτίωση της ωρίμανσης του καρπού. Εφαρμόζεται κυρίως: 

■ Κατά την καρπόδεση για να διεγείρει την κυτταρική 
διαίρεση, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό 
μέγεθος του καρπού. 

■ Στην έναρξη της αύξησης του καρπού συντελώντας στη 
διόγκωση των κυττάρων. 

■ Από την έναρξη αλλαγής χρωματισμού του καρπού μέχρι 
τον πλήρη χρωματισμό, για αύξηση των χρωστικών, των 
σακχάρων και της συνεκτικότητας του καρπού. 

 

 
Καινοτόμος τεχνολογία υψηλής πυκνότητας 
(High Density) υγρού εναιωρήματος 
■ Υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών στοιχείων. 
■ Άμεση και άριστη διαλυτότητα σε σχέση με τα υδατοδιαλυτά 

κρυσταλλικά και τα σκευάσματα τύπου gel. 
■ Υψηλή ικανότητα ανταλλαγής ιόντων μεταξύ του εδάφους 

και του ριζικού συστήματος των φυτών. 
■ Χωρίς έκλυση σκόνης (υγρό εναιώρημα). 
■ Μικρότερος όγκος (ευκολία μεταφοράς, χειρισμού, 

αποθήκευσης). 
■ Ευκολία στη χρήση κατά την ανάμιξη και την εφαρμογή.  
■ Μειωμένες δόσεις ανά στρέμμα. 
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