
STAND SKH   290 

 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝ: 

STAND SKH 
9% Πυρίτιο, 15% Κάλιο, 1% Χουμικό οξύ 

 
Πυκνό εναιώρημα πυριτίου και καλίου για την βελτίωση της κυτταρικής δομής και της 
σπαργής η οποία αυξάνει την ανθεκτικότητα των βλαστών. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ STAND SKH 

• Αυξάνει την ανθεκτικότητα των βλαστών μέσω της βελτιωμένης κυτταρικής δομής 
του φυτού. 

• Το λίπασμα έχει ισορροπημένη σύσταση σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του φυτού να 
ικανοποιούνται οι ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία. 

• Μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη ποικιλία από άλλα γεωργικά χημικά, μειώνοντας 
έτσι τον  απαιτούμενο αριθμό ραντισμάτων. 

• Είναι τελείως διαλυτό και διαθέσιμο στο φυτό μεταφέροντας την απαιτούμενη 
ποσότητα θρεπτικών  με λίγες ποσότητες εφαρμογών. 

• Η καλή ελεύθερη ροή του καθιστά εύκολη την μετάγγιση κατά τη χρήση του. 
• Η υψηλή συγκέντρωση του προϊόντος μειώνει την ποσότητα του προϊόντος και 

γίνεται εξοικονόμηση στα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Ειδικό βάρος: 1.275 – Χρώμα: Μαύρο υγρό – pH: >12,5 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε 
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, 
υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως. 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Λόγω του υψηλού pH του σκευάσματος δεν συνδυάζεται με 
αγροχημικά, που έχουν πρόβλημα στην αλκαλική αντίδραση. Το πυρίτιο ως στοιχείο μέσα 
στο σκεύασμα είναι σε υγρή μορφή όσο το pH του ψεκαστικού διαλύματος είναι πάνω από 
7. Συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο του είτε διαφυλλικά, είτε με ριζοπότισμα. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ (β/ο%) (β/β%) 
Πυρίτιο (Si) 9.0 7.1 
Κάλιο 15.0 14.1 
Χουμικό οξύ 1.0 0.8 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Ανακινήστε καλά πριν την χρήση 
Κατάλληλο για εφαρμογή: Διαφυλλικά, Υδρολίπανση, Αεροψεκασμό 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Μπανάνες 200-300 cc/στρέμμα  Εφαρμόστε απ’ την αρχή της 

ανάπτυξης έως το στάδιο των 3-5 
φύλλων. 

Φασόλια 200-300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε στο στάδιο των 2 
φύλλων. 

Καρότα 200-300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε 2-4 ημέρες μετά την 
σπορά.  

Τριφύλλι, Μαρούλι, 
Σταυρανθή 

200-300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε όταν το έδαφος 
διαβρέχεται κατά την 
μεταφύτευση ή  ανάπτυξη. 
Επαναλάβετε 7-10 ημέρες μετά.   

Εσπεριδοειδή 500-700 cc/στρέμμα Ανήλικα δέντρα νωρίς κατά την 
εγκατάσταση. Επαναλάβετε αν 
είναι απαραίτητο. 
Ενήλικα δέντρα: εφαρμόστε κατά 
την φθινοπωρινή και εαρινή 
άνθηση. 

Βαμβάκι 200-300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε κατά την φύτευση. 
Κολοκυνθοειδή 200-300 cc/στρέμμα  Εφαρμόστε στο στάδιο των 1-2 

φύλλων. Επαναλάβετε στο στάδιο 
των 2-4 φύλλων. 

Παραγωγή δρεπτών 
ανθέων 
Παραγωγή βολβών 

200-300 cc/στρέμμα 
 
 
 
 

Εφαρμόστε κατά την ανάπτυξη ή 
μεταφύτευση. Επαναλάβετε 2 
εβδομάδες μετά την ανάπτυξη. 
Συνεχίστε εάν είναι ορατά τα 
συμπτώματα αδυναμίας των 
μίσχων. 

Γενική παραγωγή 
Υδρολίπανση 

200-300 cc/στρέμμα 
500-700 cc/στρέμμα 

Εφαρμόστε κατά την ανάπτυξη ή 
μεταφύτευση. Επαναλάβετε κάθε 
7-10 ημέρες όπως απαιτείται. 
1:300 ελάχιστο για υδρολίπανση 

Κρεμμύδια 200-300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε 1 εβδομάδα μετά την 
ανάπτυξη. Επαναλάβετε κάθε 7-10 
ημέρες. 

Μηλοειδή/Πυρηνόκαρπα 200-300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε κατά την μεταφύτευση. 
Επαναλάβετε όπως απαιτείται 
κατά την εγκατάσταση. 

Πατάτες 200-300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε 1 εβδομάδα μετά την 
φύτευση. Επαναλάβετε κάθε 7-10 
ημέρες. 

Ρύζι/ Καλαμπόκι/ 
Δημητριακά και άλλες 
μεγάλες καλλιέργειες 

300-500 cc/στρέμμα Εφαρμόστε όταν η φυλλική 
επιφάνεια είναι αρκετή για 
διαφυλλικό ψεκασμό. Η χρήση του 
πυριτίου μπορεί  να  μειώσει τον 
μαρασμό και το πλάγιασμα. 
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Σποροπαραγωγή 100-200 cc/στρέμμα Εφαρμόστε κατά την σπορά. 
Επαναλάβετε  στο στάδιο των 2 
φύλλων και ξανά 1-2 ημέρες πριν 
την πώληση ή μεταφύτευση. 

Φράουλες 200-300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε κατά την φύτευση. 
Επαναλάβετε σε 7-10 ημέρες 
εφόσον απαιτείται. 

Ζαχαροκάλαμα 300-500 cc/στρέμμα Εφαρμόστε κατά την φύτευση. 
Επαναλάβετε σε 2-3 εβδομάδες 
εφόσον απαιτείται. 

Τομάτες/ Πιπεριά 500 cc – 1 
lt/στρέμμα 

Εφαρμόστε κατά την μεταφύτευση. 
Διαφυλλικά ή υδρολίπανση. 
Ενήλικα δέντρα: επαναλάβετε όταν 
η αδυναμία των κοτσανιών είναι 
εμφανής. 

Χλοοτάπητας 300-500  
cc/στρέμμα 

Εφαρμόστε σε πρόωρη βλάστηση ή  
κατά την ενδυνάμωση.  

Αμπέλια 200-300 cc/στρέμμα Εφαρμόστε κατά την τοποθέτηση 
των αμπελιών. Επαναλάβετε όταν 
η άνθηση των ταξιανθιών είναι 
εμφανής. 

 
Παρατηρήσεις: 
- Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με την 
θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH.  
- Σε διαφυλλικές εφαρμογές θα πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη δόση όταν η 
θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.  


