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ΠΡΟΪΟΝ: 

SUPA K 30 
30% ΚΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 

 
Προέλευση: AGRICHEM Αυστραλίας 
Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: FARMA - CHEM SA 
 
Άμεσα διαθέσιμο κάλιο σε κιτρική μορφή για εφαρμογή στο γέμισμα του καρπού και την 
ωρίμανση. 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SUPA K 30. 

• Οργανικό κάλιο για την άμεση απορρόφηση με σκοπό την ενδυνάμωση του φυτού. 
• Το κιτρικό κάλιο μεταβάλλεται γρήγορα σε υδρογονάνθρακες οι οποίοι συντελούν 

στην ωρίμανση και στην βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. 
• Απόλυτα διαλυτό και διαθέσιμο στα φυτά μεταφέροντας την απαιτούμενη 

ποσότητα θρεπτικών στοιχείων  με  μικρό ποσοστό εφαρμογών. 
• Η υψηλή συγκέντρωση του προϊόντος μειώνει την ποσότητα εφαρμογής και το 

κόστος συσκευασίας και μεταφοράς. 
• H ειδική του φόρμουλα καθιστά πιο εύκολη την διασπορά του μέσα στα ψεκαστικά 

υλικά και στις δεξαμενές αναμείξεως και άρδευσης.  
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
Ειδικό βάρος:  1.45Kg/lt – Χρώμα: Διαυγές πράσινο/καφέ, pH: 8,5-9 
 
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: Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα και υδατοδιαλυτά 
σκευάσματα. Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο και μαγνήσιο. Όταν 
γίνεται συνδυασμός με φυτοφάρμακα να ακολουθούνται οι οδηγίες των αντίστοιχων 
φαρμάκων. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ  (β/ο%)  (β/β%) 
Κάλιο ως κιτρικό   30.0  24.8 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. 
Κατάλληλο για εφαρμογή: 
Διαφυλλικά 
Υδρολίπανση 
Αεροψεκασμό 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Μπανάνες 
Αεροψεκασμός 
Από έδαφος 

 
300 cc/στρέμμα 
500-700 cc/στρέμμα 

ΔΕΝ εφαρμόζεται σε 
ακάλυπτα νεαρά φυτά, 
γιατί μπορεί να λάβει χώρα 
φυτοτοξικότητα. ΜΗΝ 
εφαρμόζετε το SUPA K 30 
με χαλκούχα σκευάσματα ή 
σε φυτά με κατάλοιπα 
χαλκού. 
Εφαρμόστε το SUPA K 30 
μόνο του ανά 14 ημέρες 
τουλάχιστον 2 φορές πριν 
την άνθηση. 

Βαμβάκι 
Διαφυλλική 

200 cc/στρέμμα 
500 cc/στρέμμα 

Από το 5ο  φύλλο μέχρι το 
πρώτο λουλούδι. 
Από το πρώτο λουλούδι 
μέχρι το δέσιμο των 
πρώτων καρπιδίων. 

Κολοκυνθοειδή 
 

Διαφυλλικά 
50- 200 cc/ 100 lt νερό 
Υδρολίπανση 
1- 2,5 lt /στρέμμα 

Εφαρμόστε στο γέμισμα 
του καρπού και στην 
ωρίμανση. 

Μεγάλη Καλλιέργεια 
Μπιζέλια, Βρώμη, 
Ηλίανθοι, Σιτάρι 

 
300 cc/στρέμμα 

Εφαρμογή για τη διόρθωση 
τροφοπενιών. 

Πατάτες 700 cc/στρέμμα  Εφαρμόστε κατά το 
γέμισμα του κονδύλου. 

Δενδρώδεις 
Καλλιέργειες: 
Αβοκάντο, 
Εσπεριδοειδή, 
Μακαντέμια, Μηλοειδή 
και Πυρηνόκαρπα, 
Τροπικά φρούτα 

Διαφυλλική 
50- 150 cc/100 lt νερό 
Υδρολίπανση 
2 lt/στρέμμα 

Εφαρμόστε κατά το 
γέμισμα του καρπού και 
την ωρίμανση. 

Χλοοτάπητας 200 cc/100m2 Εφαρμόστε για 
ενδυνάμωση του τάπητα 
και βελτίωση του 
χρώματος. Προστατεύει 
από τον παγετό και αυξάνει 
την αντοχή στις ασθένειες. 

Λαχανικά 
 
 

Διαφυλλική 
100- 200 cc/ 100 lt 
νερό 
Υδρολίπανση 
1- 2,5 lt/στρέμμα 

Εφαρμόστε κατά το 
γέμισμα καρπού και κατά 
την ωρίμανση. 
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Αμπέλια 150 cc/100 lt νερό ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η εφαρμογή 
στα σταφύλια πρέπει να 
γίνεται προσεχτικά. Όταν 
εφαρμόζεται κάτω από 
συγκεκριμένες συνθήκες, 
το SUPA K 30 μπορεί να 
βλάψει την άνθηση. Πάντα 
ψεκάζετε δοκιμαστικά σε 
μια μικρή περιοχή.  

 
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.       
 


