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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SUPA K30 ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Υγρό λίπασμα Καλίου άμεσης αφομοίωσης για την ενίσχυση του μεγέθους και της 
ωρίμανσης των καρπών 
 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Κάλιο ως κιτρικό (cas No:866-84-2): 30% β/ο ή 24,8% β/β (K2O) 
 
 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ  
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΟΡΓΑΝO ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ 
Η ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Μήλα, Αχλάδια, Ροδάκινα, Κεράσια, Βερίκοκα, Δαμάσκηνα: Συνιστώνται 1-2 
ψεκασμοί συνολικά, στο γέμισμα των καρπών και στην έναρξη αλλαγής χρωματισμού 
με 200-300 κ. εκ./100 λίτρα νερό. Ελιά: Συστήνονται 2 ψεκασμοί, ανά 15-21 ημέρες 
από τη σκλήρυνση του πυρήνα και μετά, σε δόση 200-400 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Εσπεριδοειδή: Συνιστώνται 1-2 ψεκασμοί συνολικά, στο γέμισμα των καρπών και στην 
έναρξη αλλαγής χρωματισμού με 200-300 κ. εκ./100 λίτρα νερό. Ακτινίδια: 
Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί συνολικά, στην καρπόδεση, 15 ημέρες μετά και εφόσον 
απαιτείται 30 ημέρες πριν τη συγκομιδή, με 200 -300 κ. εκ./100 λίτρα νερό. Αμπέλι: 
Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί συνολικά, στο στάδιο του καρπιδίου, στο κλείσιμο της 
σταφυλής και στο γυάλισμα με 200-300 κ. εκ./100 λίτρα νερό. Ακρόδρυα: Συνιστώνται 
1-2 ψεκασμοί στο γέμισμα της ψίχας με 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Κηπευτικά: 
Συστήνονται ψεκασμοί με δόση 200-300 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό στο γέμισμα και στην 
αλλαγή 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. Φράουλα: 
Συστήνονται 1-2 ψεκασμοί όταν οι καρποί αρχίζουν να κοκκινίζουν σε δόση 200-300 
κ.εκ./100 λίτρα νερό. Πατάτα: Συστήνονται 1-3 ψεκασμοί, 1η εφαρμογή μετά την 
έναρξη της κονδυλοποίησης με 300-500 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. Επανάληψη σε 10 
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ημέρες με την ίδια δοσολογία. Κρεμμύδι, Καρότο: Συστήνονται 1-2 ψεκασμοί εφόσον 
υπάρχει επαρκής φυλλική επιφάνεια σε δόση 200 -250 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Βαμβάκι: 
Συστήνονται 1-2 ψεκασμοί, στην εμφάνιση των πρώτων χτενιών και μετά την έναρξη 
της δημιουργίας των καρυδιών με 200-250 κ. εκ. / 100 λίτρα νερό. Καπνός: Συστήνονται 
1-2 ψεκασμοί 3 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση σε δόση 200-250 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό. Υδρολίπανση: Eφαρμόζεται σε δόση 1-2 λίτρα/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. Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.  
Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. 

  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
▪ Είναι σε οργανική μορφή (κιτρικό κάλιο) που αναγνωρίζεται άμεσα από τα 

φυτά και αφομοιώνεται γρήγορα. 

▪ Το κιτρικό κάλιο μεταβάλλεται γρήγορα σε υδρογονάνθρακες οι οποίοι 
συντελούν στην ωρίμανση και στην βελτίωση της ποιότητας των 

παραγόμενων προϊόντων. 

▪ Βελτιώνει ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως τη γεύση και το άρωμα στα φρούτα, 

το επίπεδο των σακχάρων και των καροτενίων, και βελτιώνει τη 
μετασυλλεκτική αντοχή των προϊόντων. 

▪ Βελτιώνει το χρώμα στον καπνό και το βάρος των καρυδιών στο βαμβάκι.  

▪ H ειδική του φόρμουλα καθιστά πιο εύκολη τη διασπορά του μέσα στα 
ψεκαστικά υλικά και στις δεξαμενές αναμείξεως και άρδευσης.  

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ph: 8-9 
Ειδικό βάρος: 1,45-1,46 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Να μην εφαρμόζεται σε επιφάνειες 
με υπολείμματα χαλκούχων σκευασμάτων. 
 
 

 
• 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:  
Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 


