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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SUPA LINK ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Εξειδικευμένο σκεύασμα νέας γενιάς, σχεδιασμένο για την επαναδιάλυση των 
αλάτων και τη μείωση του pH και της σκληρότητας του νερού. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 
Συνολικά οργανικά οξέα 40,9% β/β 
 
 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
Εφαρμόζεται σε όλες τις καλλιέργειες με διαφυλλικούς ψεκασμούς και μέσω των 
δικτύων ποτίσματος. 
Για την ενίσχυση της συνδυαστικότητας λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων: Εφαρμόζεται σε δόση 50-200 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Για τη μείωση του pH και της σκληρότητας του νερού: Εφαρμόζεται σε δόση 100-200 
κ.εκ./100 λίτρα νερό ανάλογα με το pH και τη σκληρότητα του νερού. 
Για την ενίσχυση της πρόσληψης θρεπτικών στοιχείων από τη ρίζα: Εφαρμόζεται σε 
δόση 0,5-1,5 λίτρα/στρ. 
Για την μείωση της εδαφικής αγωγιμότητας: Εφαρμόζεται σε δόση 1-1,5 λίτρα/στρ. 
Για καθάρισμα δικτύων άρδευσης: 0,6-0,8 λίτρα σε 1 κυβικό νερού ανά στρ. 

 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.  
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Το SUPA LINK είναι ένα πολυλειτουργικό σκεύασμα το οποίο: 

• Καθιστά δυνατή την επιτυχή ανάμιξη στο βυτίο ψεκασμού και στον 
υδρολιπαντήρα πολλών λιπασμάτων τα οποία συνήθως αντιδρούν και 

σχηματίζουν ίζημα κατά την μεταξύ τους ανάμιξη. 

• Διευκολύνει τη φυσική ανάμιξη πολλών φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων 
με διαφυλλικά λιπάσματα. 

• Μειώνει το pH και την αγωγιμότητα του νερού. 

• Απελευθερώνει το δεσμευμένο ασβέστιο του εδάφους όταν εφαρμοστεί με 

υδρολίπανση. 

• Ενισχύει την πρόσληψη του σιδήρου και όλων γενικά των κατιόντων από τη 
ρίζα. 

• Διαλυτοποιεί τα ιζήματα που έχουν δημιουργηθεί από το νερό της άρδευσης. 

• Καθαρίζει τους σωλήνες άρδευσης από την εναπόθεση αδιάλυτων αλάτων. 

 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ειδικό βάρος: 1,16-1,18 
pH: <2 

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


