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ΠΡΟΪΟΝ: 

CAL 40 
40.0% Ασβέστιο, 6.9% Άζωτο 

 
Προέλευση: AGRICHEM Αυστραλίας 
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: FARMA - CHEM SA  
 
Υγρό εναιώρημα οξειδίου του ασβεστίου υψηλής καθαρότητας και μικρών σωματιδίων 
βραδείας απορρόφησης για την διόρθωση τροφοπενιών ασβεστιού και ενδυνάμωση 
κυτταρικών τοιχωμάτων.  
 
Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία  χρησιμοποιήθηκε ώστε να παρασκευαστεί ένα υψηλής 
ανάλυσης ασβέστιο για την πρόληψη της πικρής στιγμάτωσης. To προϊόν αυτό έχει 
σχεδιαστεί για διαφυλλική εφαρμογή στα μηλοειδή, για βελτίωση της ποιότητας και 
μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης. Το προϊόν αυτό προστατεύει από τα ηλιακά 
εγκαύματα. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 
Το ασβέστιο αποτελεί το βασικό δομικό συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων και 
μεμβρανών. Παίζει σημαντικό ρόλο στην κυτταροδιαίρεση και στην ανάπτυξη. 
Πλεονεκτήματα αποτελούν ακόμη η προστασία των κυττάρων από τις τοξίνες και η 
επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CAL 40 

• Υψηλής καθαρότητας και μικρών σωματιδίων (μικρότερα του ενός με δύο μικρά) 
• Διατήρηση της βραδείας απορρόφησης ασβεστίου με σταδιακή και σταθερή 

τροφοδοσία στο φυτό. 
• Προστασία από τα ηλιακά εγκαύματα. Λόγω των μικρών σωματιδίων οξειδίου του 

ασβεστίου που περιέχει το προϊόν, γίνεται καλύτερη διασπορά πάνω στα φύλλα ή 
τους καρπούς δημιουργώντας ένα φιλμ προστασίας. 

 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
pH: 8.5-10 - Ειδικό βάρος: 1.675 – Χρώμα: Λευκό εναιώρημα. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό 
και καλά αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και το άμεσο 
ηλιακό φως. 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα και υδατοδιαλυτά 
λιπάσματα, εκτός των προϊόντων που περιέχουν φώσφορο. Όταν γίνεται συνδυασμός με 
φυτοφάρμακα να ακολουθούνται οι οδηγίες των αντίστοιχων φαρμάκων. 
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ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (β/ο%) (β/β%) 
Ασβέστιο  40.0  23.9 
Άζωτο  6.9  4.1  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Ανακινήστε καλά πριν την χρήση . 
Κατάλληλο για εφαρμογή: Ψεκασμό 
 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Μήλα, Αχλάδια  150 cc/100 lt νερό    Επαναλάβετε κάθε 10 ημέρες  μετά 

από 4 εβδομάδες από την πτώση 
των πετάλων έως και 1 μήνα πριν 
την συγκομιδή. 

Μπανάνες  200 cc/στρέμμα Επαναλάβετε όπως απαιτείται 
κάθε 10- 14 ημέρες. 

Σταυρανθή  300 cc/στρέμμα Ξεκινήστε στο στάδιο του 4ου 
φύλλου. Επαναλάβετε όπως 
απαιτείται έως το 9ο φύλλο. 

Καρότα  300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε όταν υπάρχει αρκετή 
φυλλική επιφάνεια και 
επαναλάβετε εφόσον απαιτείται 
κάθε 10-14 ημέρες. 

Κολοκυνθοειδή 300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε κάθε 7 ημέρες κατά 
την διάρκεια της ανάπτυξης 
καρπών. 

Μαρούλι 300 cc/στρέμμα Ξεκινήστε 10-14 ημέρες μετά την 
μεταφύτευση. Επαναλάβετε όπως 
απαιτείτε. 

Μηδική 300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε όταν η καλλιέργεια 
έχει ύψος 15 cm. 

Κρεμμύδια  300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε κατά το 6ο φύλλο και 
επαναλάβετε 10-14 ημέρες 
αργότερα. 

Πατάτες 300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε 2 εβδομάδες μετά την 
πλήρη ανάπτυξη και επαναλάβετε  
κάθε 10-14 ημέρες. 

Τομάτες   500 cc/στρέμμα 1-4 εφαρμογές από την άνθηση 
της δεύτερης ταξιανθίας και μετά. 
Επαναλάβετε κάθε 7 ημέρες έως 1 
μήνα πριν την συγκομιδή 

Χλοοτάπητας  300 cc/στρέμμα Όπου η ανάγκη για ασβέστιο είναι 
μεγάλη, εφαρμόστε σε κανάλια και 
ανακινήστε καλά για να μειώσετε 
τα υπολείμματα. 

 



CAL 40   256 

Παρατηρήσεις: 
- Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με την 
θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH.  
- Σε διαφυλλικές εφαρμογές θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη δόση όταν η 
θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.       
 


