
 

 
BLACK MAGIC – ΠΡΟΪΟΝΤΑ GEL | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ            
 

 
BI.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ | Γ’ ΖΩΝΗ | Τ.Θ.1026 

 
 

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33    

FAX: 2310 797.047   

info@farmachem.gr   

www.farmachem.gr   
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

BLACK MAGIC ΠΡΟΪΟΝΤΑ GEL 

 
Εδαφοβελτιωτικό. Περιέχει Λιγνοσουλφονικά και Χουμικό οξύ. 

 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΛΙΓΝΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΟΥΜΙΚΟ ΟΞΥ. 
 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ  
Προϊόν: LIMA EUROPE NV 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ. Β/35). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 

Υδρολίπανση/Ψεκασμός φυλλώματος 
Εφαρμογή εδάφους: 
Μεγάλη καλλιέργεια (δημητριακά, ηλίανθος, βαμβάκι, σόγια, αραχίδες κ.λπ.): 

Εφαρμόστε 0.3-0.5 kg / στρέμμα στην αρχή του κύκλου καλλιέργειας. Επανάληψη 
εφαρμογής 1-2 φορές κατά τη διάρκεια του κύκλου. Λαχανικά Υπαίθρου (ντομάτα, 

αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, κ.λπ.): Εφαρμόστε 0,3-0,5 κιλά / στρέμμα στην αρχή του 
σταδίου ανάπτυξης ριζών. Επαναλάβετε μετά την καρπόδεση και κατά το στάδιο 

ανάπτυξης των καρπών. Λαχανικά θερμοκηπίου (ντομάτα, αγγούρι, πεπόνι, 
φράουλες κ.λπ.): Εφαρμόστε 0,5-1 κιλά / στρέμμα μετά τη μεταφύτευση μέχρι την 
ανθοφορία. Επαναλάβετε μετά την καρπόδεση και κατά το στάδιο ανάπτυξης των 

καρπών με 0,5 κιλό/ στρέμμα. Οπωροφόρα δέντρα: (εσπεριδοειδή, σταφύλια, μήλα, 
αχλάδια, ροδάκινα, κεράσια, νεκταρίνια, βερίκοκα, μπανάνα, παπάγια κ.λπ.): 

Εφαρμόστε 0,5 - 1 kg / στρέμμα την άνοιξη. Επαναλάβετε 1-2 φορές κατά την περίοδο 

της ενεργού ανάπτυξης φρούτων με 0,5 kg / στρέμμα. 

Διαφυλλική Εφαρμογή: 

Εφαρμόστε 0,25 – 0,5 κιλά/ στρέμμα ανά εφαρμογή κατά τη διάρκεια των κρίσιμων 

σταδίων ανάπτυξης της καλλιέργειας όπως η έναρξη της ριζοβολίας, η  ανάπτυξη των 

ριζών, κατά την καρπόδεση. Μην υπερβαίνετε τη συγκέντρωση των 0,5% (5 γρ./λίτρο 
νερού). Χρησιμοποιείτε πάντα επαρκή ποσότητα νερού ώστε να εγγυηθείτε πλήρη 
κάλυψη του φυλλώματος. Μην εφαρμόζετε σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε 
περιπτώσεις υψηλού stress των φυτών (υψηλής υδατικής καταπόνησης). Το καλύτερο 
διάστημα εφαρμογής είναι νωρίς το πρωί ή το βράδυ.  

 



 

 
BLACK MAGIC – ΠΡΟΪΟΝΤΑ GEL | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ            
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι προτεινόµενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και µεταβάλλονται ανάλογα µε τη 
θερµοκρασία, την ηλιοφάνεια, την επάρκεια νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε 

ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι εφαρµογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή 
το απόγευµα. Μην υπερβαίνετε τις συνιστώµενες δοσολογίες. Συστήνεται η 

εφαρµογή του µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη 
χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Ενίσχυση των 
βιολογικών διεργασιών των φυτών µε φυσικές ισορροπηµένες ορµόνες. Ενίσχυση της 
ανθοφορίας, της καρπόδεσης, του µεγέθους, του χρωµατισµού των καρπών καθώς 

και της παραγωγής σακχάρων. Βελτίωση της συντήρησης των καρπών µετά την 
συγκοµιδή. Περιορίζει το περιβαλλοντικό στρες. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

Θα βελτιώσει τoν εξαερισμό του εδάφους, την αποστράγγιση, την ικανότητα 

συγκράτησης υγρασίας, το βιολογικό κύκλο του εδάφους και τη διαθεσιμότητα του σε 

μικροθρεπτικά συστατικά. Ενδείκνυται για αλκαλικά και αλατούχα εδάφη. 

 

 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:  
Το GROGREEN BLACK MAGIC είναι ένα μοναδικό εδαφοβελτιωτικό που συνδυάζει 
χουμικό οξύ και σάκχαρα. Προϊόν χαμηλού pH. 
 
 

 
• 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:  
Διατηρείστε το σε µέρος ξηρό και δροσερό. Προφυλάξτε το προϊόν από την έκθεση 
στον ήλιο και πιθανές χαµηλές θερµοκρασίες. 


