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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ZINC 100 ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Εναιώρημα με την υψηλότερη παγκοσμίως περιεκτικότητα ψευδαργύρου για την 
πρόληψη και την διόρθωση της τροφοπενίας ψευδαργύρου. 
 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
 

Στοιχείο β/ο β/β 
Ψευδάργυρος (Zn) ως 
οξείδιο (cas No 1314 13 2) 

100% 50% 
 

 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 

ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Ομάδα Δ: Ιχνοστοιχεία αμιγή 

 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ. ΑΡΙΘΜ. 889/2008) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Κατάλληλο για εφαρμογή: Διαφυλλικά, Υδρολίπανση. 
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Νεκταρινιά), 
Γιγαρτόκαρπα (Μήλο, Αχλάδι),  Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φυστικά, Καρυδιά, 
Καστανιά): Συνιστώνται ψεκασμοί, α) από το φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι 
πριν την άνθηση, β) στην έναρξη της καρπόδεσης και γ) Μετασυλλεκτικά. Ελιά: 
Συνιστώνται 2-3 ψεκασμοί ξεκινώντας μετά τη συγκομιδή μέχρι το κρόκιασμα. 
Αμπέλι, Ακτινίδιο: Συνιστώνται 2 ψεκασμοί α) στα 10εκ. μήκος ετήσιας 
βλάστησης και β) πριν την έναρξη της άνθησης. Εσπεριδοειδή: Συνιστώνται 2 
ψεκασμοί, α) στα 2/3 της ανοιξιάτικης βλάστησης και β) το φθινόπωρο, 1 μήνα 
πριν τη συγκομιδή. Συκιά: Συνιστώνται ψεκασμοί  πριν την άνθηση. Κηπευτικά, 
Λαχανικά: Συνιστώνται ψεκασμοί πριν από κάθε άνθηση. Πατάτα, Κρεμμύδι, 
Καρότο: Συνιστώνται 1-2 ψεκασμοί κατά τη βλαστική περίοδο σε δόση 25-50 
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κ.εκ./100 λίτρα νερό. .Δημητριακά (Σιτάρι, Κριθάρι, Ρύζι κ.α). Συνιστάται ένας 
ψεκασμός στο αδέλφωμα. Καλαμπόκι: Συνιστάται ένας ψεκασμός στα 3-6 
φύλλα. Βαμβάκι: Συνιστάται ένας ψεκασμός στα χτένια. Γενική Δόση: 25-50 
κ.εκ./100 λίτρα νερό διαφυλλικά. Υδρολίπανση: 50-100 κ.εκ./στρ.  
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
▪ Έχει μικροσωματίδια που διασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή, 

γρήγορη και αποτελεσματική απορρόφηση από το φυτό. 

▪ Η υψηλή συγκέντρωση του προϊόντος μειώνει την ποσότητα 
εφαρμογής και το κόστος συσκευασίας και μεταφοράς. 

▪ Μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη γκάμα αγροχημικών, μειώνοντας τον 

αριθμό και το συνολικό κόστος των ψεκασμών. 

▪ Η ειδική του φόρμουλα καθιστά πιο εύκολη τη διασπορά του μέσα στα 

ψεκαστικά υλικά και στις δεξαμενές αναμείξεως και άρδευσης. 

▪ Αντιψυκτική τεχνολογία παρατείνει την αποθήκευση.  

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ph: 9-10 
Ειδικό βάρος: : 2 kg/lt 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα και υδατοδιαλυτά λιπάσματα, 
εκτός των προϊόντων που περιέχουν φώσφορο. Όταν γίνεται συνδυασμός με 
φυτοφάρμακα να ακολουθούνται οι οδηγίες των αντίστοιχων φαρμάκων.  
 
 

 
• 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. 


