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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

AGRI  K415 ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Υγρό λίπασμα Καλίου άμεσης αφομοίωσης για την ενίσχυση του μεγέθους και της 
ωρίμανσης των καρπών 
 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Κάλιο (K), ως ανθρακικό κάλιο, 41,5 % β/ο ή K2O 33,9 β/β, (Ανθρακικό κάλιο, cas 
no:584-08-7) 
 
 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΟΡΓΑΝO ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ 
Η ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια, Γκρέϊπ φρουτ): Γίνονται 1-2 
εφαρμογές στο στάδιο της αύξησης του καρπού. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα/στρ.  Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Γίνονται 
2-3 εφαρμογές κατά την αύξηση του καρπού με τελευταία επέμβαση 20-30 ημέρες πριν 
τη συγκομιδή. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Μέγιστη δόση: 500 κ.εκ./στρ. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα/στρ. Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, 
Δαμασκηνιά, Βερικοκιά): Συστήνονται 2-3 εφαρμογές ξεκινώντας από την σκλήρυνση 
του πυρήνα, 30 ημέρες πριν τη συγκομιδή και στην έναρξη της αλλαγής του χρώματος 
των καρπών. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Μέγιστη δόση: 500 κ.εκ./στρ. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 150-250 λίτρα/στρ.  Αμπέλι (Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο, 
Σουλτανίνα, Σταφίδα): Συστήνονται 2- 3 εφαρμογές ξεκινώντας από το στάδιο του 
μπιζελιού, όταν εφάπτονται οι ρόγες και στην αλλαγή του χρώματος των καρπών. 
Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Μέγιστη δόση: 400 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Eλιά: Συστήνονται 2-3 εφαρμογές στη σκλήρυνση του 
πυρήνα, στην αύξηση του καρπού και στην αλλαγή του χρώματος των καρπών. Δόση: 
200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-300 λίτρα/στρ.  
Κηπευτικά-Τομάτα (υπαίθρια-βιομηχανική), Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πεπόνι, Καρπούζι, 
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Αγγούρι, Κολοκύθι, Κρεμμύδι, Καρότο: Συστήνονται 1-2 εφαρμογές, ανά 10-14 
ημέρες, στα τελευταία στάδια ανάπτυξης για βελτίωση της παραγωγής. Δόση: 250-400 
κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Φράουλα: 
Συστήνονται 2-3 εφαρμογές, ανά 10-14 ημέρες, ξεκινώντας από την άνθηση, κατά την 
αύξηση και πριν την ωρίμανση του καρπού. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Πατάτα: Συστήνονται 2 εφαρμογές κατά το 
γέμισμα των κονδύλων, η 1η μετά την έναρξη της κονδυλοποίησης, μόλις οι πρώτοι 
κόνδυλοι αποκτήσουν διάμετρο 1 εκ. και επανάληψη μετά από 10-14 ημέρες. Δόση: 
300-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Βαμβάκι: 
Συστήνονται 2 εφαρμογές, στα χτένια και κατά την άνθηση. Δόση: 100-200 κ.εκ./100 
λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ. Ρύζι: Γίνονται 1-2 εφαρμογές, 
1η στο τέλος του αδελφώματος και 2η από το στάδιο του φουσκώματος του κολεού 
μέχρι το τέλος του ξεσταχυάσματος. Δόση: 200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20-40 λίτρα/στρ. Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες: Βλέπε τις αντίστοιχες 
καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο εφαρμογής. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-200 λίτρα/στρ. Υδρολίπανση: Δόση: 0,7-1 λίτρο ανά 
στρέμμα, σε ουδέτερα και όξινα εδάφη. 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Οι 
προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη 
θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. 
Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Προτείνεται πριν την 
εφαρμογή σε μια καλλιέργεια ή περιοχή για πρώτη φορά ή σε συνδυασμό με άλλα 
σκευάσματα, να δοκιμάζεται αρχικά σε μια μικρή περιοχή. Μην υπερβαίνεται τις 
συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. 

  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
▪ Προάγει την ωρίμανση, τον χρωματισμό και αυξάνει τα σάκχαρα σε 

δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες. 

▪ Ενισχύει το βάρος των καρυδιών στο βαμβάκι και το ειδικό βάρος των σπόρων 

στο ρύζι και στα σιτηρά. 

▪ Μπορεί να συνδυαστεί με μεγάλη ποικιλία από γεωργικά χημικά, μειώνοντας 

έτσι τον  απαιτούμενο αριθμό ραντισμάτων. 

▪ Είναι τελείως διαλυτό και διαθέσιμο στο φυτό μεταφέροντας την 

απαιτούμενη ποσότητα θρεπτικών στοιχείων. 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ph: >13 
Ειδικό βάρος: : 1,515-1,525 
 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.  
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NITRO 
HUMU
S – 
ΠΡΟΪΟ

   

 

 
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης 

• ΠΡΟΣΟΧΗ:  Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από 
κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα 
προϊόντα. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 


