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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Grocal MGB ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Υγρό λίπασμα Ασβεστίου, σε ιδανική αναλογία με Μαγνήσιο, ενισχυμένο με Βόριο 
και Άζωτο. Βελτιώνει τη συνεκτικότητα και τη διάρκεια ζωής μετά τη συγκομιδή των 
φρούτων και των λαχανικών. 
 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ (β/ο%) (β/β%) 

Ασβέστιο (Ca) 17.0 11.3 

Ολικό Άζωτο (Ν) 10.0 6.6 
Νιτρικό Άζωτο 7.8 5.2 

Ουρικό Άζωτο 2.2 1.4 

Μαγνήσιο (Mg) 4.0 2.6 

Βόριο (B) 0.1 0.07 

 
 
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: 
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, 
Βερικοκιά): Συνιστώνται ψεκασμοί ανά 10-14 ημέρες, από την πτώση των πετάλων 
μέχρι 1 εβδομάδα πριν τη συγκομιδή. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά Μανταρινιά, Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά): Συνιστώνται 
ψεκασμοί πριν την άνθηση, στην καρπόδεση, λίγο πριν την έναρξη της αλλαγής του 
χρώματος και μέχρι 1 εβδομάδα πριν τη συγκομιδή. Δόση: 200-400 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό. Αμπέλι (Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο Σουλτανίνα): Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί 
πριν την άνθηση, και από την ολοκλήρωση της καρπόδεσης μέχρι και το κλείσιμο της 
σταφυλής. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ελιά: Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί στην 
καρπόδεση, στην σκλήρυνση του πυρήνα και στο γέμισμα του καρπού. Δόση: 200-400 
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κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ακτινίδιο: Συνιστώνται συνολικά 2-3 ψεκασμοί, από την έναρξη 
της καρπόδεσης, ανά 7-10 ημέρες. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ρόδι: 
Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί μετά την καρπόδεση. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Πατάτα: Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί κατά την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και 
στο γέμισμά τους. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Κρεμμύδι, Καρότο: Συνιστώνται 
2 ψεκασμοί όταν τα φυτά αποκτήσουν επαρκή φυλλική επιφάνεια, ανά 10-14 ημέρες. 
Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Βαμβάκι: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο πρώτος στην 
εμφάνιση των χτενιών  και ο δεύτερος στην έναρξη του γεμίσματος των καρυδιών. 
Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Μαρούλι: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, πριν το 
σχηματισμό της κεφαλής, ανά 14 ημέρες. Δόση: 250-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Κηπευτικά(Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Φράουλα. Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί ανά 
10-14 ημέρες, ξεκινώντας από τον 2ο σταυρό και στο γέμισμα των καρπών. Δόση: 250-
500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Κολοκυνθοειδή (Καρπούζι, Πεπόνι, Αγγούρι, Κολοκύθι): 
Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί, ο πρώτος πριν την άνθηση και κατά την ανάπτυξη του 
καρπού. Δόση: 200-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι: 
Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί, πριν το σχηματισμό της κεφαλής. Δόση: 200-400 κ.εκ./100 
λίτρα νερό. Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες 
υπαίθρου για το χρόνο εφαρμογής. Δόση: 200-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: 
1-2 λίτρα ανά στρ. στα αντίστοιχα στάδια των διαφυλλικών εφαρμογών. 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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. 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: 
• Δυναμώνει το κυτταρικό τοίχωμα. 

• Μεγιστοποιεί τη μετασυλλεκτική διάρκεια ζωής των φρούτων και λαχανικών 
και βελτιώνει την ποιότητά τους. 

• Βελτιώνει τη γονιμότητα της γύρης. 

• Περιέχει μαγνήσιο το οποίο ενισχύει την  επιπλέον  παραγωγή χλωροφύλλης. 

• Η απαραίτητη ποσότητα θρεπτικών συστατικών είναι απόλυτα διαθέσιμη στο 
φυτό. 

•  Όξινης αντίδρασης και  εφαρμόσιμο με μεγάλη γκάμα αγροχημικών, 
μειώνοντας τον αριθμό και το συνολικό κόστος των ψεκασμών. 

•  Ιδανικό για την πρόληψη και τη θεραπεία της ξήρανσης της ράχης στα 
αμπέλια. 

 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ph: 2,0-2,5 
Ειδικό βάρος: 1,50-1,52 
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NITRO 
HUMU
S – 
ΠΡΟΪΟ

   

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δε συνδυάζεται με σκευάσματα ή λιπάσματα που περιέχουν φώσφορο. 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:  
Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές 
χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό). 


