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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Stand SKH ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Υγρό λίπασμα Πυριτίου και Καλίου ενεργοποιημένο με χουμικά οξέα. 
 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Πυρίτιο (Si): 9,0% β/ο ή 7,1% β/β ή (SiΟ2) 15,6% β/β 
Κάλιο (K): 15,0% β/ο ή (Κ2Ο) 14,1% β/β 
Χουμικό οξύ: 1% β/ο ή 0,8% β/β 
 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, 
Βερικοκιά): Συνιστώνται ψεκασμοί ανά 15-20 ημέρες, κατά την αύξηση του καρπού 
μέχρι 1 εβδομάδα πριν τη συγκομιδή. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά Μανταρινιά, Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά): Συνιστώνται 
ψεκασμοί ανά 15-20 ημέρες, κατά την αύξηση του καρπού μέχρι 1 εβδομάδα πριν τη 
συγκομιδή. Δόση: 250-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Αμπέλι (Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο 
Σουλτανίνα): Συνιστώνται 2 ψεκασμοί μετά την καρπόδεση και μέχρι και το κλείσιμο 
της σταφυλής. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ελιά: Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί 
μετά την καρπόδεση, στην σκλήρυνση του πυρήνα και στο γέμισμα του καρπού. Δόση: 
200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ρόδι: Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί μετά την καρπόδεση. 
Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Κηπευτικά (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, 
Φράουλα). Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί ανά 10-14 ημέρες, ξεκινώντας μετά τη 
μεταφύτευση και στο γέμισμα των καρπών. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Πατάτα: Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί κατά την έναρξη σχηματισμού των κονδύλων και 
στο γέμισμά τους. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Κρεμμύδι, Καρότο: Συνιστώνται 
1-2 ψεκασμοί όταν τα φυτά αποκτήσουν επαρκή φυλλική επιφάνεια, ανά 10-14 
ημέρες. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Βαμβάκι: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο 
πρώτος στην εμφάνιση των χτενιών  και ο δεύτερος στην έναρξη του γεμίσματος των 
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καρυδιών. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Κολοκυνθοειδή (Καρπούζι, Πεπόνι, 
Αγγούρι, Κολοκύθι): Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί, ο πρώτος πριν την άνθηση και κατά 
την ανάπτυξη του καρπού. Δόση: 200-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ρύζι: Συνιστώνται 1-2 
ψεκασμοί πριν και κατά το γέμισμα της φόβης. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Παραγωγή δρεπτών ανθέων-βολβών: Εφαρμόστε κατά την ανάπτυξη ή μεταφύτευση. 
Επαναλάβετε 2 εβδομάδες μετά κατά την ανάπτυξη. Συνεχίστε εάν είναι ορατά τα 
συμπτώματα αδυναμίας των μίσχων. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Γκαζόν: 
Εφαρμόστε το καλοκαίρι ανά 2-3 εβδομάδες σε δόση 300 κ.εκ./στρ. Θερμοκηπιακές 
καλλιέργειες: Βλέπε τις αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο εφαρμογής. 
Δόση: 200-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Υδρολίπανση: 1-2 λίτρα ανά στρ. στα αντίστοιχα 
στάδια των διαφυλλικών εφαρμογών. 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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 
υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη 
του αγοραστή.  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
• Αυξάνει τη συνεκτικότητα των καρπών. 

• Αυξάνει την αντοχή στην αλατότητα. 

• Αυξάνει την αντίσταση στο θερμικό στρες. 

• Αποτoξικοποιεί την περίσσεια μαγγανίου. 

• Μειώνει το πλάγιασμα στα σιτηρά. 

• Βελτιώνει τη φωτοσύνθεση. 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ph: >12 
Ειδικό βάρος: : 1,27-1,29  

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους.  
 

 
• 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. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. 
Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό). 
 


