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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

PEAK ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ  

 

                         
 

Υγρό λίπασμα με υψηλότατη συγκέντρωση Φωσφόρου & Καλίου για 
την ενίσχυση του μεγέθους και της ωρίμανσης των καρπών. 

 

 

Προέλευση: AGRICHEM Αυστραλίας 
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: FARMA - CHEM SA 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

Φώσφορος Ολικός (P2O5) 21,0% β/β 
Φώσφορος Υδατοδιαλυτός (P2O5) 21,0% β/β 
Φώσφορος Κίτροδιαλυτός (P2O5) 21,0% β/β 
Κάλιο Υδατοδιαλυτό (K2O) 31% β/β 
 
pH: 9,5-10,5 
Ειδικό βάρος: 1,64-1,66 kg/lt 
 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

• Αφομοιώνεται γρήγορα από τα φυτά. 

• Ενισχύει την ωρίμανση και το χρωματισμό των παραγόμενων προϊόντων. 

• Βελτιώνει ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η γεύση, το άρωμα και το επίπεδο 
των σακχάρων στα φρούτα. 

• Ενισχύει τη συγκέντρωση Φωσφόρου όταν το φυτό δυσκολεύεται να τον 
απορροφήσει από έδαφος όπως π.χ. σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, 
νεροκρατήματος σε βαριά εδάφη κ.α. 

• Περιέχει υψηλά επίπεδα φωσφόρου για την ενεργοποίηση των αλυσίδων 
μεταφοράς ενέργειας κυρίως στις περιόδους αυξημένης ζήτησης ( άνθηση-
γέμισμα καρπού-ωρίμανση). 
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
Διαφυλλικές Εφαρμογές 
Μήλα, Αχλάδια, Ροδάκινα, Κεράσια, Βερίκοκα, Δαμάσκηνα: Συνιστώνται 
ψεκασμοί στην καρπόδεση και πριν την αλλαγή του χρώματος των καρπών σε δόση 
200-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Ελιά: Συστήνονται 2 ψεκασμοί, 30 και 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή σε δόση 250-
400 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Εσπεριδοειδή: Συνιστώνται ψεκασμοί, στα 2/3 της ανοιξιάτικης βλάστησης, στην 
καρπόδεση και λίγο πριν την αλλαγή του χρώματος των καρπών σε δόση 200-300 
κ. εκ./100 λίτρα νερό.  
Ακτινίδια: Συνιστώνται ψεκασμοί στην καρπόδεση, 15 ημέρες μετά και εφόσον 
απαιτείται 30 ημέρες πριν τη συγκομιδή σε δόση 200-300 κ. εκ./100 λίτρα νερό.  
Αμπέλι: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, στο στάδιο του μούρου και μετά τη συγκομιδή 
σε δόση 200 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Ακρόδρυα: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί στο γέμισμα της ψίχας σε δόση 200-300 
κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Κηπευτικά: Συστήνονται ψεκασμοί με δόση 200-300 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό πριν την 
άνθηση, στο γέμισμα και στην αλλαγή χρωματισμού των καρπών. Καρπούζι-
Πεπόνι: Συστήνονται 2 ψεκασμοί προανθικά και όταν οι καρποί αποκτήσουν το 
μισό περίπου μέγεθος από το τελικό της κάθε ποικιλίας σε δόση 200-400 κ.εκ./100 
λίτρα νερό και επανάληψη σε 10 ημέρες.  
Φράουλα: Συστήνονται 1-2 ψεκασμοί όταν οι καρποί αρχίζουν να κοκκινίζουν σε 
δόση 200 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Πατάτα: Συστήνονται 2 ψεκασμοί, στην έναρξη της κονδυλοποίησης και 
επανάληψη μετά από 10 ημέρες σε δόση 300-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Επανάληψη σε 10 ημέρες με την ίδια δοσολογία.  
Κρεμμύδι: Συστήνονται 1-2 ψεκασμοί στο γέμισμα των βολβών σε δόση 250-300 
κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Ψυχανθή: Συστήνονται ψεκασμοί πριν την άνθηση και στο γέμισμα των λοβών σε 
δόση 250-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό.  
Βαμβάκι: Συστήνονται 1-2 ψεκασμοί, στην εμφάνιση των πρώτων λουλουδιών και 
μετά την έναρξη της δημιουργίας των καρυδιών με 200-250 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό.  
Καπνός: Συστήνονται 1-2 ψεκασμοί μετά τη μεταφύτευση σε δόση 200-250 
κ.εκ./100 λίτρα νερό.  

Υδρολίπανση:  
Eφαρμόζεται σε δόση 1-1,5 λίτρα/στρ. στα αντίστοιχα στάδια των διαφυλλικών 
εφαρμογών. 
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
Να μην εφαρμόζεται όταν πετούν οι μέλισσες. 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 
υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του 
σκευάσματος, μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας.Οποιαδήποτε 
άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. 
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Αποφύγετε το συνδυασμό με 
σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο και μη χηλικοποιημένα ιχνοστοιχεία. 

 

 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 
 
 

  


