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ΠΡΟΪΟΝ: 

POWER-12 CaB 
ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ –ΒΟΡΙΟΥ  

 
Το  POWER-12 CaB είναι υγρό λίπασμα αζώτου (αμιδική μορφή)  και  ασβεστίου, 
ενισχυμένο με βόριο και οργανικά συστατικά (αμινοξέα, μονο-, ολιγο- και πολυσακχαρίτες). 
Το αμιδικό άζωτο δημιουργεί σύμπλοκες μορφές με το Ασβέστιο και βοηθά στην καλύτερη 
απορρόφηση  και  αξιοποίησή του από τα φυτά.  
Το ασβέστιο προστατεύει τα φυτά  από την εμφάνιση της ‘ξηρής κορυφής’, την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που οφείλονται στην έλλειψη του συστατικού αυτού  
όπως το ΜΠΙΤΤΕΡ – ΠΙΤ στις μηλιές, το σάπισμα και μαύρισμα των καρπών των λαχανικών 
(μαύρη βούλα), το σκάσιμο των κερασιών κλπ. Παράλληλα βοηθάει στην αύξηση των 
κορυφαίων μεριστωμάτων και των ριζικών τριχιδίων. Το βόριο συμμετέχει στην δημιουργία 
υγιών λουλουδιών, την καλύτερη γονιμοποίηση και την αύξηση των καρπών. Τα οργανικά 
συστατικά που περιέχονται στο POWER-12 CaB συντελούν στην καλύτερη απορρόφηση και 
μετακίνηση των θρεπτικών συστατικών μέσα στο φυτό. 
Το POWER-12 CaB εφαρμόζεται διαφυλλικά και από το έδαφος. Είναι κατάλληλο  για την 
αντιμετώπιση υψηλών αναγκών σε Ασβέστιο, τόσο προληπτικά όσο και σε περιπτώσεις 
τροφοπενιών.  
 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
Το  POWER 12 CaB συνδυάζεται με όλα τα συνήθη φυτοφάρμακα. 
Προσοχή: Συνιστώνται δοκιμαστικές εφαρμογές σε μικρή έκταση όταν εφαρμόζονται 
άγνωστοι συνδυασμοί με φυτοφάρμακα. Όπως για όλα τα ασβεστούχα παρασκευάσματα 
δεν επιτρέπεται η ανάμειξή του Power 12 CaΒ με θειικά και φωσφορικά λιπάσματα. 
Εφαρμόζεται στις ψυχρότερες ώρες της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του 
διαλύματος. 
Για ψεκασμό στα θερμοκήπια να εφαρμόζονται οι μικρότερες δόσεις. 
 
 
 
 
  
 

ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ  % w/w 
 

w/v 

ΑΖΩΤΟ ΟΛΙΚΟ  8 10 

ΑΖΩΤΟ (ΑΜΙΔΙΚΟ) 8 10 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ (CaO)  12 15 

ΒΟΡΙΟ (Β) 0,04 0,05 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 5 6,25 

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  (1:100)  5,4 ms/cm 

pH (1:100) 3,5-4,5 



POWER-12 CaB 

Εφαρμογές - Δοσολογία  
Γενική δοσολογία: Διαφυλλικές εφαρμογές με 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό ή 1,5-2 
λίτρα/στρέμμα μέσα από το σύστημα άρδευσης.  
 
Δενδροκομία: Συστήνονται 4 εφαρμογές από το καρπίδιο  μέχρι 1 βδομάδα προ 
συγκομιδής, με δοσολογία 400-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Τομάτα-Αγγούρι: Διαφυλλική εφαρμογή με 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό στο στάδιο των 4-
6 φύλλων ή ριζοπότισμα με 2 λίτρα/στρέμμα. Επανάληψη πριν την 1η άνθηση.  
Πιπεριά-Μελιτζάνα: 2 εφαρμογές με 200-250 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 1η εφαρμογή στα 4-6 
φύλλα και επανάληψη σε 10-15 ημέρες. Ριζοπότισμα με 2 λίτρα/στρέμμα στις ίδιες 
καλλιεργητικές περιόδους.  
Καρπούζι-Πεπόνι: Διαφυλλική εφαρμογή κατά την ταχεία βλαστική ανάπτυξη με 200-300 
κ.εκ./100 λίτρα νερό ή ριζοπότισμα με 2 λίτρα/στρέμμα.  
Φυλλώδη λαχανικά: Την άνοιξη, μετά την έναρξη της βλάστησης, ριζοπότισμα με 3-4 
λίτρα/στρέμμα. Επανάληψη μετά από 15 ημέρες. 
 
Πληροφορίες για τη χρήση του προϊόντος, σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής:  
Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση 
αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων  δόσεων. 
 
Συνθήκες αποθήκευσης: 
Αποθηκεύεται σε σκιερό και δροσερό μέρος 
 


