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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

CAL 40 ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Υπερσυμπυκνωμένο εναιώρημα Ασβεστίου για τη βελτίωση της ηλιοπροστασίας και 
της συνεκτικότητας των καρπών. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

 (β/ο%) (β/β%) 

Ασβέστιο (Ca) (Cas number: 
471-34-1) 

40,0 23,9 

Άζωτο (N) 6,9 4,1 

 
 
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: 
Γιγαρτόκαρπα (Μήλο, Αχλάδι) - Πυρηνόκαρπα (Ροδακινο, Κεράσι, Βερίκοκο, 
Δαμάσκηνο): Συστήνονται οι εξής ψεκασμοί ανά 20-25 ημέρες κατά την αύξηση του 
καρπού. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ελιά: Συστήνονται ψεκασμοί πριν την 
εμφάνιση των οφθαλμών, στην καρπόδεση και κατά την αύξηση του καρπού. Δόση: 
250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα): 
Συστήνονται ψεκασμοί στο ξεχώρισμα των ανθοταξιανθιών και στην καρπόδεση. Δόση: 
200-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εσπεριδοειδή: Συστήνονται ψεκασμοί στην καρπόδεση 
και στην ανάπτυξη των καρπών. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ακρόδρυα 
(Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καρυδιά, Καστανιά): Συστήνονται ψεκασμοί στην καρπόδεση 
και κατά την ανάπτυξη της ψίχας. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ακτινίδιο: 
Συστήνονται ψεκασμοί στην καρπόδεση. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, Μελιτζάνα, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, 
Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο): Συστήνονται ψεκασμοί πριν την άνθηση και 
επανάληψη όποτε απαιτείται κάθε 14-21 ημέρες. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Εφαρμογές για ηλιοπροστασία. Εφαρμόζεται με ψεκασμούς φυλλώματος 24-48 ώρες 
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πριν τον καύσωνα ή τις περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες στην υψηλότερη δόση. 
Υδρολίπανση: Συστήνεται σε δόσεις 1-2 λίτρα/στρ. 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη 
θερμοκρασία και την ηλιοφάνεια. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Οι εφαρμογές 
συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. 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: 
▪ Προστασία από τα ηλιακά εγκαύματα. Το CAL 40 διαθέτει ενσωματωμένη 

τεχνολογία SSRD, δημιουργεί μία προστατευτική, κρυσταλλική στρώση στην 

ψεκαζόμενη επιφάνεια που αντανακλά το υπεριώδες και το υπέρυθρο κομμάτι 
της ηλιακής ακτινοβολίας. 

▪ To Ασβέστιο είναι σε μορφή ανόργανου άλατος μικρονιζέ κοκκομετρίας. 

▪ Τροφοδοτεί σταδιακά τα φυτά με πλήρως αφομοιώσιμο Ασβέστιο. 

▪ Ενισχύει τη συνεκτικότητα και τη διάρκεια ζωής των καρπών μετά τη 

συγκομιδή 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ph: 8,5-10  
Ειδικό βάρος: 1,70-1,73 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.  

 
• 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. 


