
 

         POWER-8 K – ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΜΙΝΟΞΕΑ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ                

 

 
BI.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ |  Γ’ ΖΩΝΗ  |  Τ.Θ.1026 

 
 

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33    

FAX: 2310 797.047   

info@farmachem.gr   

www.farmachem.gr   
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

POWER-8 K ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΜΙΝΟΞΕΑ 

 
Το POWER-8 K είναι ένα υγρό λίπασμα Καλίου, εμπλουτισμένο με αμινοξέα.  
 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 

 

Κάλιο (Κ2O) (πλήρως υδατοδιαλυτό): 22% β/β ή 30% β/ο  
Αμινοξέα, ολιγοπεπτίδια (Υδρολυμένη πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης): 7,5 % β/β ή 10% 
β/ο. 
 
 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Ομάδα ΣΤ: Ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών όπως: φυτορμόνες, 
ένζυμα, ρυθμιστές, βιταμίνες, πρωτεΐνες, αμινοξέα και άλλες παρόμοιες ουσίες που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη του φυτού και βελτιώνουν την ποιότητα των 
παραγόμενων προϊόντων, σε συνδυασμό με έναν ή και περισσότερους τύπους 
ομάδων α΄-δ΄ (το ελάχιστο έναν). 
 
 
 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
pH (1:100): 11 +/- 0,5 
Ειδικό βάρος: 1,35 
 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. 
 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Πυρηνόκαρπα: 1-3 ψεκασμοί συνολικά. 1η εφαρμογή στην έναρξη αλλαγής 
χρωματισμού με 200-300 κ. εκ./100 λίτρα νερό και 2η εφαρμογή 10-15 ημέρες μετά 
με την ίδια δοσολογία. Επανάληψη αν χρειασθεί σε 10 ημέρες με την ίδια 
δοσολογία. Μήλα-Αχλάδια: 1-3 ψεκασμοί συνολικά. 1η εφαρμογή στην έναρξη 
αλλαγής χρωματισμού με 150-200 κ. εκ./100 λίτρα νερό και δεύτερη εφαρμογή 
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περίπου 15 ημέρες αργότερα με 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό, ιδιαίτερα στις 
κόκκινες ποικιλίες. Ελιά: Συστήνονται 2 ψεκασμοί, ανά 15-21 ημέρες από τη 
σκλήρυνση του πυρήνα και μετά, σε δόση 200-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ακτινίδια: 
2-3 ψεκασμοί με πρώτη εφαρμογή 20 ημέρες μετά την πτώση πετάλων, με 200 -300 
κ. εκ./100 λίτρα νερό. Δεύτερη εφαρμογή 15 ημέρες αργότερα με 250-400 κ. 
εκ./100 λίτρα νερό. 3η εφαρμογή, αν χρειαστεί, 15 ημέρες μετά την 2η εφαρμογή 
με 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. Αμπέλι: 2-3 ψεκασμοί από το στάδιο του 
καρπιδίου, στο κλείσιμο της σταφυλής και στο γυάλισμα με 200-300 κ. εκ./100 
λίτρα νερό. Κηπευτικά: Συστήνονται ψεκασμοί με δόση 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα 
νερό στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού των καρπών. Καρπούζι-πεπόνι: 
Συστήνονται 1-2 ψεκασμοί. 1η εφαρμογή όταν οι καρποί αποκτήσουν το μισό 
περίπου μέγεθος από το τελικό της κάθε ποικιλίας με 200-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό 
και επανάληψη σε 10 ημέρες. Εφαρμόζεται και στα αντίστοιχα στάδια με 
υδρολίπανση στα 2 λίτρα/στρ. Πατάτα: Συστήνονται 1-3 ψεκασμοί. 1η εφαρμογή 
μετά την έναρξη της κονδυλοποίησης με 300-400 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. 
Επανάληψη σε 10 ημέρες με την ίδια δοσολογία. Βαμβάκι: Συστήνονται 1-2 
ψεκασμοί. 1η εφαρμογή μετά την έναρξη της δημιουργίας των καρυδιών με 200-
250 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. Επανάληψη σε 10 ημέρες με την ίδια δοσολογία. 
Φράουλα: Συστήνονται 1-2 ψεκασμοί όταν οι καρποί αρχίζουν να κοκκινίζουν σε 
δόση 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: Eφαρμόζεται σε δόση 1-2 
λίτρα/στρ. στα αντίστοιχα στάδια των διαφυλλικών εφαρμογών. 
Το POWER-8 K είναι κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές. Οι εφαρμογές στο 
έδαφος ενδείκνυνται στις περιπτώσεις ουδέτερων ή όξινων εδαφών.  

  
 

 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Το POWER-8 K είναι ένα υγρό λίπασμα Καλίου, εμπλουτισμένο με αμινοξέα. Η 
μορφή αυτή εξασφαλίζει άμεση απορρόφηση και υψηλή βιοδιαθεσιμότητα, με 
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει άμεσα τα συμπτώματα έλλειψης Καλίου. Βελτιώνει 
ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως την γεύση και το άρωμα στα φρούτα, το επίπεδο 
των σακχάρων, των βιταμινών Β1, C και των καροτενίων και βελτιώνει τη 
μετασυλλεκτική αντοχή των προϊόντων. Εφαρμόζεται επίσης με επιτυχία στην 
βελτίωση του χρώματος στον καπνό και του βάρους των καρυδιών στο βαμβάκι.  

  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. 

Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό). 

 

• 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. 

 


