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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ULTRATAIN ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Άζωτο αργής αποδέσμευσης 25,6-0-0. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

 
Εγγυημένη σύνθεση  

 

Άζωτο (N) Ολικό 
  Oυρικό (N) 
  Αμμωνιακό (N) 
  Νιτρικό (N) 

25,6% β/β ή 32,1% β/ο 
12,8% β/β ή 16,1% β/ο 
6,4% β/β ή 8,0% β/ο 
6,4% β/β ή 8,0% β/ο 

 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΛΙΠΑΣΜΑ EK 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
Μηλοειδή Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά), Ακρόδρυα: 
Συνιστώνται ψεκασμοί λίγο πριν την έναρξη της άνθησης, στην καρπόδεση και κατά 
την αύξηση του καρπού. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Εσπεριδοειδή 
(Πορτοκαλιά Μανταρινιά, Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά): Συνιστώνται ψεκασμοί, στα 2/3 
της ανοιξιάτικης βλάστησης, στην πτώση των πετάλων, στο γέμισμα του καρπού το 
καλοκαίρι και 4-6 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Επιτραπέζιο, Οινοποιήσιμο σταφύλι: Συνιστώνται ψεκασμοί στα 10 εκ. της νέας 
βλάστησης, πριν την άνθηση, στην έναρξη της καρπόδεσης στο κλείσιμο της σταφυλής 
και στην έναρξη του γυαλίσματος. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ακτινίδιο: 
Συνιστώνται ψεκασμοί λίγο πριν την άνθηση, στην έναρξη της καρπόδεσης και 3 
εβδομάδες μετά την πλήρη άνθηση. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. Ελιά: 
Συνιστώνται ψεκασμοί στη νέα βλάστηση, στην καρπόδεση και στην σκλήρυνση του 
πυρήνα. Δόση: 200-500 κ.εκ./100 λίτρα νερό.Kηπευτικά – Λαχανοκομικές: 
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Συνιστώνται ψεκασμοί σε κρίσιμα καλλιεργητικά στάδια και σε συνθήκες στρες σε 
δόση 200-300 κ./εκ./100 λίτρα νερό.  Βαμβάκι: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί, ο πρώτος στα 
3-4 φύλλα και ο δεύτερος στα πρώτα χτένια. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 λίτρα νερό. 
Μηδική: Συνιστάται ένας ψεκασμός μετά από κάθε μαχαίρι. Δόση: 200-300 κ.εκ./100 
λίτρα νερό. Σιτάρι (σκληρό, μαλακό), Κριθάρι: Συνιστάται ένας ψεκασμός στα μέσα 
του αδελφώματος και πριν την εμφάνιση της σημαίας. Δόση: 250-500 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό. Χλοοτάπητας: 200-400 κ.εκ./στρ. Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: Βλέπε τις 
αντίστοιχες καλλιέργειες υπαίθρου για το χρόνο εφαρμογής. Δόση: 200-400 κ.εκ./100 
λίτρα νερό. Υδρολίπανση: Εφαρμόζεται σε δόση1-2 λίτρα./στρ. στα αντίστοιχα στάδια 
εφαρμογής των διαφυλλικών ψεκασμών. 

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
• 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, ενώ σε υδρολίπανση όταν εφαρμόζουμε δυσκίνητα στοιχεία, 
χρησιμοποιούμε τη μέγιστη δόση όταν έχουμε αλκαλικά εδάφη. 

  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
• Με την ελεγχόμενη αποδέσμευση του αζώτου, προσδίδει ομοιόμορφη 

ανάπτυξη και χρώμα για μεγάλη περίοδο. 

• Ελαττώνει τις απώλειες από περιβαλλοντικούς παράγοντες που 

σχετίζονται με τα αζωτούχα λιπάσματα. 

• Είναι πολύτιμο εργαλείο για τον έλεγχο του αζώτου στην καλλιέργεια. 

• Παρέχει ομοιόμορφη κάλυψη της καλλιέργειας όταν εφαρμόζεται με 

ψεκασμό και υδρολίπανση. 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ειδικό βάρος: 1,25-1,27 kg/lt, pH: 5-6,8 

  
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. 


