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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

MAGIC K ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Εξειδικευµένο σκεύασµα θρέψης, υψηλότατης συγκέντρωσης σε Κάλιο και 
Ψευδάργυρο για τη βελτίωση της ανάπτυξης των φυτών. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

 (β/β%) 

Άζωτο (N) 4,6 

Φώσφορος (P2O5) 16,5 

Κάλιο (K2O) 19,6 
Ψευδάργυρος (Zn) 6,6 

 
 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 

ΛΙΠΑΜΑ Ε.Κ. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Υδρολίπανση: Δόση: 0,5-1 λίτρo ανά στρέμμα.  
 
Εσπεριδοειδή (Πορτοκάλια, Λεμόνια, Μανταρίνια, Γκρέϊπ φρουτ): Συστήνεται μία 
εφαρμογή στην ανοιξιάτικη βλάστηση και μία στο καρπίδιο. Δόση: 200 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό. Υδρολίπανση: 0,7-1 λίτρο/στρ. Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά)-Πυρηνόκαρπα 
(Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά): Συστήνεται 1 εφαρμογή 
στο φούσκωμα των οφθαλμών και επανάληψη 2-3 εφαρμογές μετά την άνθηση, ανά 
10-15 ημέρες. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: 0,8-1 λίτρο/στρ. 
Αμπέλι (Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο, Σουλτανίνα, Σταφίδα): Συστήνονται 2-3 
εφαρμογές στην καρπόδεση και στο κλείσιμο της σταφυλής. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 
λίτρα νερό. Eλιά: Συστήνεται 1 εφαρμογή πριν την έναρξη της άνθησης και μία στην 
καρπόδεση. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ακτινίδια: Συστήνονται 2-3 
εφαρμογές πριν την άνθηση και στο καρπίδιο. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικά, Φουντουκιά, Καρυδιά): Συστήνεται 1 εφαρμογή στο 
φούσκωμα των οφθαλμών και επανάληψη 2-3 εφαρμογές μετά την άνθηση, ανά 10-15 
ημέρες. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: 0,8-1 λίτρο/στρ. Φράουλα: 
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Συστήνονται 2-3 εφαρμογές ανά 10-15 ημέρες πριν και μετά την άνθηση. Δόση: 200-
300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: 0,7-1,2 λίτρο/στρ. Τομάτα (υπαίθρια-
βιομηχανική), Πιπεριά, Μελιτζάνα : Συστήνονται 2-3 εφαρμογές, ξεκινώντας από τα 
4-6 φύλλα και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες κατά την αύξηση του καρπού. Δόση: 200-
300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: 0,7-1,2 λίτρο/στρ. Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι, 
Κολοκύθι: Συστήνονται 1-2 εφαρμογές, πριν την άνθηση και επανάληψη στην έναρξη 
της καρπόδεσης. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: 0,6-1 λίτρο/στρ. 
Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι (υπαίθρου): Συστήνονται 2-3 εφαρμογές ξεκινώντας 
από το 4ο φύλλο και κατά την αύξηση της κεφαλής. Δόση 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Κρεμμύδι: Συστήνονται 1-2 εφαρμογές στην πτώση του 1ου φύλλου και στη 
βολβοποίηση. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Καρότο: Συστήνονται εφαρμογές 
στο 3ο πραγματικό φύλλο και επανάληψη στο ξεκίνημα της ανάπτυξης της ρίζας. Δόση: 
200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Πατάτα: Συστήνονται 2 εφαρμογές 1 μήνα μετά τη 
φύτευση και επανάληψη κατά το γέμισμα των κονδύλων. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 
λίτρα νερό. Βαμβάκι: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο πρώτος στα 4-6 φύλλα  και ο δεύτερος 
στην έναρξη του γεμίσματος των καρυδιών. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Φασόλι, Μπιζέλι: Συνιστώνται ψεκασμοί στην αρχή και στο τέλος της άνθησης. Δόση: 
200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες: Βλέπε τις αντίστοιχες 
καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο εφαρμογής. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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. 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. Προτείνεται πριν την εφαρμογή σε μια καλλιέργεια ή περιοχή για 
πρώτη φορά ή σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα, να δοκιμάζεται αρχικά σε μια 
μικρή περιοχή. 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: 
Το MAGIC K: 

▪ Εφοδιάζει επαρκώς τα φυτά με Κάλιο και Φώσφορο ανεξάρτητα από το ύψος 

του εδαφικού pH. 

▪ Εφοδιάζει τα φυτά μέσω υδρολίπανσης επαρκώς με Ψευδάργυρο, χωρίς να 

εμποδίζεται η πρόσληψή του από ενδεχόμενη υπερσυγκέντρωση Φωσφόρου 

στο έδαφος.  

▪ Απελευθερώνει το Κάλιο για ένα διάστημα 1-3 εβδομάδων αφού ο  

μεταφορέας Καλίου (PC) που διαθέτει διασπάται σταδιακά στο έδαφος. 

▪ Δεν περιορίζει την απελευθέρωση Καλίου μόνο στο σημείο εφαρμογής του 
από τον σταλάκτη, αλλά μεγιστοποιεί τη διάχυση του Καλίου σε μεγαλύτερη 

απόσταση, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες πρόσληψής του από τα ριζικά 

τριχίδια.  

▪ Είναι ένα υψηλής ανάλυσης εναιώρημα, ιδανικό για εφαρμογές με 
υδρολίπανση και ψεκασμούς φυλλώματος. 
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ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ειδικό βάρος: 1,53-1,55.  
Ph: 8-9 

  
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:  
Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. 
Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό). 
 


