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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SOAP-K ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
Εξειδικευμένο σκεύασμα Καλίου για τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
καλλιεργειών, για διαφυλλική χρήση. 
 

 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Κάλιο (K2O) υδατοδιαλυτό: 5% β/β 
Οργανικά συστατικά: 70 % β/β 

 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
 
ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ- ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΑ Η /ΚΑΙ ΧΟΥΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Εφαρμόζεται μόνο με ψεκασμούς φυλλώματος. Εσπεριδοειδή (Λεµονιά, 
Μανταρινιά, Πορτοκαλιά , Γκρέιπφρουτ) : Συστήνονται ψεκασμοί 2-3 φορές το 
χρόνο, ανά 15 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 300-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Ακρόδρυα (Αµυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), 
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά): 
Συστήνονται 2-4 ψεκασμοί, ανά 15 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 250-500 
κ.εκ./100 λίτρα νερό. Αμπέλι (Οινοποιήσιμο, Επιτραπέζιο): Συστήνονται ψεκασμοί 
2-3 φορές το χρόνο, ανά 15 ημέρες, εφόσον απαιτείται. Δόση: 300-400 κ.εκ./100 
λίτρα νερό. Φράουλα: Συστήνονται 2-4 εφαρμογές στη σεζόν, κατά την αύξηση του 
καρπού ανά 15 μέρες. Δόση: 300-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Τομάτα, Πιπεριά, 
Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, λαχανικά (Φασόλια, Μπιζέλια, Λάχανα, 
Κουνουπίδια). Συστήνονται 2-4 ψεκασμοί, ανά 15 ημέρες, εφόσον απαιτείται. 
Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Καρπούζι-πεπόνι: Συστήνονται 2-3 
εφαρμογές ανά 15 ημέρες, όποτε απαιτείται. Δόση: 300-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Βαμβάκι, Καπνός: Συστήνονται 2-4 εφαρμογές, ανά 15 ημέρες, όποτε απαιτείται. 
Δόση: 300-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ανθοκομικά: Συστήνονται εφαρμογές στο 
άνοιγμα των λουλουδιών και ανά 15 ημέρες. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήσει. Εφαρμόζεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Καλό 
θα είναι το νερό του ψεκασμού να μην είναι “σκληρό”. 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. 
 

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δεν συνδυάζεται µε αλκαλικά σκευάσµατα και ροτενόνη. Επικοινωνήστε με τους κατά 
τόπους γεωπόνους. 
 

 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Το SOAP-K είναι υγρό διάλυμα καλίου  για την πρόληψη και τη διόρθωση 
τροφοπενιών καλίου ευνοώντας παράλληλα την ωρίμανση των καρπών. Ενισχύει 
την παραγωγή και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών όπως 
το χρώμα, τη γεύση, τη συνεκτικότητα, τα σάκχαρα και τη μετασυλλεκτική διάρκεια 
ζωής. Επίσης, η εφαρμογή του SOAP-K συνιστάται σε συνθήκες θερμικού στρες. Η 
συγκεκριμένη μορφή του Καλίου που βρίσκεται στο SOAP-K, διαθέτει τασιενεργές 
ιδιότητες με αποτέλεσμα το σκεύασμα να λειτουργεί σαν ένας φυσικός 
«διαβρέκτης» που βοηθά την είσοδο των ιόντων Καλίου στο φύλλωμα. Λόγω της 
ειδικής του οργανικής σύνθεσης το SOAP-K βοηθά ακόμη στην απομάκρυνση των 
μελιτωμάτων στα φυτά. Το SOAP-K είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες. 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
pH=  9,4 
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα: 0,38 mS/cm 
 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές 
χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό). Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 
δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. 
 

• 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. 

 


