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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Complete ZMC ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Συμπυκνωμένο εναιώρημα Μολυβδαινίου για την καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου 
και την ενίσχυση της παραγωγής χλωροφύλλης. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

 
Εγγυημένη σύνθεση  

 

Ψευδάργυρος (Zn) ως οξείδιο 
Ψευδάργυρος (Zn) ως υδατοδιαλυτός 

50% β/ο ή 25,9% β/β 
5,8% β/ο ή 3% β/β 

Μαγγάνιο (Mn) ως ανθρακικό 19,0% β/ο ή 9,8 β/β 

Χαλκός (Cu) ως οξείδιο 5,8% β/ο ή 3% β/β 

Άζωτο (N) ως ουρία 2,3% β/ο ή 1,2% β/β 

 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Διανομή: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕK 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
Πυρηνόκαρπα, Γιγαρτόκαρπα, Ακρόδρυα: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, α) πριν την 
άνθηση και β) στην έναρξη της καρπόδεσης. Δόση: 100 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Εσπεριδοειδή: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, α) στα 2/3 της ανοιξιάτικης βλάστησης και β) 
το φθινόπωρο, 1 μήνα πριν τη συγκομιδή. Δόση: 100 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ελιά: 
Συνιστώνται 3 ψεκασμοί α) στην ανοιξιάτικη βλάστηση, β) το καλοκαίρι κατά την 
αύξηση του καρπού και γ) μετά τη συγκομιδή. Δόση: 100-150 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Αμπέλι (Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο Σουλτανίνα), Ακτινίδιο: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί 
α) στα 10εκ. μήκος ετήσιας βλάστησης και β) πριν την έναρξη της άνθησης. Δόση: 100-
200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Δημητριακά (Σιτάρι, Κριθάρι, Ρύζι κ.α). Συνιστάται ένας 
ψεκασμός στο αδέλφωμα σε δόση 100 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Kαλαμπόκι: Συνιστάται 
ένας ψεκασμός στα 3-8 φύλλα σε δόση 100-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Βαμβάκι: 
Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο πρώτος στα 3-4 φύλλα και ο δεύτερος στα πρώτα χτένια. 
Δόση: 100 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Κρεμμύδι, Καρότο: Συνιστώνται 1-2 ψεκασμοί όταν τα 
φυτά αποκτήσουν επαρκή φυλλική επιφάνεια στα 4-6 φύλλα και επανάληψη μετά 10-
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14 ημέρες, εφόσον χρειαστεί. Δόση: 100 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Πατάτα: Συνιστώνται 1-
2 ψεκασμοί, ο πρώτος μία εβδομάδα μετά το πλήρες φύτρωμα και επανάληψη στην 
κονδυλοποίηση, εφόσον χρειαστεί. Δόση: 50-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Κηπευτικά: 
Συνιστώνται 1-2 ψεκασμοί κατά την ενεργό βλαστική ανάπτυξη σε δόση 100-200 
κ.εκ./100 λίτρα νερό. Eπένδυση σπόρου: 2-5 λίτρα/τόνο σπόρου ανάλογα με το φυτικό 
είδος. 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Να αποφεύγεται η εφαρμογή μετά την άνθηση στα Νεκταρίνια. Να μη συνδυάζεται 
με σκευάσματα που περιέχουν ριζοβακτήρια και σκευάσματα όξινης αντίδρασης. 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. Απαιτεί επάρκεια εδαφικής υγρασίας για 
να μεγιστοποιηθεί η πρόσληψή του μέσω υδρολίπανσης. Ανακινήστε καλά πριν τη 
χρήση. Εφαρμόζεται αργά το απόγευμα και συνιστάται ψεκασμός μέχρι απορροής. Να 
αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. 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: 
▪ Ενισχύει την ευρωστία και τη φωτοσυνθετική ικανότητα των φυτών. 

▪ Επιταχύνει τη βλαστική ανάπτυξη. 

▪ Η φόρμουλα του σκευάσματος επιτρέπει τη σταδιακή αφομοίωση των 

στοιχείων από τα φυτά. 

▪ Ιδιαίτερα ασφαλές σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών. 

▪ Ιδανικό για επένδυση σπόρων και για εφαρμογές με ψεκασμούς φυλλώματος. 

▪ Η λεπτότατη κοκκομετρία στη φόρμουλά του διασφαλίζει ομοιόμορφη 
κατανομή, γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση από το φυτό. 

▪ Η υψηλότατη συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων μειώνει τις δόσεις και 

το κόστος συσκευασίας και μεταφοράς . 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ph: 8,5-10,5 
Ειδικό βάρος: 1.92-1.94 

  
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. 


