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ΠΡΟΪΟΝ: 

AGRI  K  415 
41. 5 % ΚΑΛΙΟ 

 

Προέλευση: AGRICHEM Αυστραλίας 

Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα: FARMA - CHEM SA 

 

Άμεσα διαθέσιμο κάλιο για την βελτίωση χρώματος, μεγέθους, ωρίμανσης, και γεύσης των 
φρούτων και των λαχανικών. 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ AGRI K 415 

• Το κάλιο προάγει την ωρίμανση και αυξάνει το χρώμα και τα σάκχαρα σε δενδρώδεις 
και λαχανοκομικές καλλιέργειες. 

• Καθυστερεί το πρόωρο γήρας καλλιεργειών συμπεριλαμβανομένου και του βαμβακιού. 
• Μπορεί να εφαρμοστεί με μεγάλη ποικιλία από άλλα γεωργικά χημικά, μειώνοντας 

έτσι τον  απαιτούμενο αριθμό ραντισμάτων. 
• Είναι τελείως διαλυτό και διαθέσιμο στο φυτό μεταφέροντας την απαιτούμενη 

ποσότητα θρεπτικών  με λίγες ποσότητες εφαρμογών. 
• Η καλή ελεύθερη ροή καθιστά εύκολη τη μετάγγιση κατά τη χρήση του. 
• Η υψηλή συγκέντρωση του προϊόντος μειώνει την ποσότητα του προϊόντος και γίνεται 

εξοικονόμηση στα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς. 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ 

Το κάλιο περιέχεται στα στομάτια, ρυθμίζει τη σπαργή των κυττάρων του φυτού και είναι 
απαραίτητο στοιχείο κατά τη διαδικασία της αναπνοής και διαπνοής. Το κάλιο συμμετέχει 
στη διαίρεση των κυττάρων και ευνοεί τον σχηματισμό των υδατανθράκων και πρωτεϊνών. 
Η έλλειψη καλίου όταν το φυτό είναι μικρό δεν μπορεί να αντισταθμιστεί αργότερα. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Ανακινήστε το περιεχόμενο καλά πριν την χρήση. 
Κατάλληλο για εφαρμογή: Διαφυλλικά, Υδρολίπανση, Αεροψεκασμό 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙA ΔΟΣH ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Μπανάνα 300-500 cc/στρέμμα Εφαρμόστε από το στάδιο 
ανάπτυξης έως την συγκομιδή του 
φυτού.  
Μην εφαρμόζετε σε ακάλυπτα 
φρούτα. 

Βαμβάκι 
 

200 cc/στρέμμα Εφαρμογή σε νεαρό βαμβάκι εάν τα 
συμπτώματα έλλειψης καλίου είναι 
εμφανή. Εφαρμογή από την έναρξη 
της άνθησης και όσο αυτή διαρκεί. 

Εσπεριδοειδή 300 cc/στρέμμα Εφαρμογή στη καρπόδεση. 
Επανάληψη κάθε 2 εβδομάδες 
εφόσον απαιτείται. 

Μηδική 500 cc/στρέμμα Εφαρμογή όταν απαιτείται  εφόσον 
υπάρχει αρκετή επιφάνεια για την 
πρόσληψη. 

Μηλοειδή και  
Πυρηνόκαρπα 

• Διαφυλλικά 

• Υδρολίπανση 

 

500 -700 

cc/στρέμμα 

Εφαρμογή 4-6 εβδομάδες πριν τη 
συγκομιδή με σύνηθες ψεκαστικό 
πρόγραμμα.  

Φράουλα 300 cc / 100 lt νερό  
1 lt/στρέμμα 

Εφαρμογή κατά την καρπόδεση και  
στο γέμισμα του καρπού. 
Επανάληψη κάθε 2 εβδομάδες 
εφόσον απαιτείται. 

Χλοοτάπητας 300 cc / στρέμμα Εφαρμογή στην άνθηση. 
Επανάληψη κάθε 2 εβδομάδες 
εφόσον απαιτείται. 

Λαχανικά 

Σταυρανθή, Καρότα, 
Κολοκυνθοειδή, 
Κρεμμύδια, Πατάτες, 
Τομάτες  

• Διαφυλλικά 

• Υδρολίπανση 

2 lt/ στρέμμα 

 

Εφαρμογή εφόσον απαιτείται για 
ενδυνάμωση του χλοοτάπητα και 
βελτίωση του χρώματος. 
Προστατεύει από τον παγετό. 

Αμπέλια 300 cc/στρέμμα 

1 lt/στρέμμα 

Εφαρμογή κατά τη διάρκεια  
γεμίσματος και ωρίμανσης των 
καρπών κάθε 10-14 ημέρες εφόσον 
απαιτείται. 

 300 cc/100 lt νερό Εφαρμογή στο στάδιο της 
καρπόδεσης. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: 

Ειδικό βάρος: 1.47 Kg/lt, Χρώμα: Διαυγές υγρό, pH: >13 

  

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε 
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, 
υγρασία και το άμεσο ηλιακό φώς. 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Λόγω του υψηλού pH του σκευάσματος δεν συνδυάζεται με 
αγροχημικά που έχουν πρόβλημα στην αλκαλική αντίδραση. Σε περίπτωση συνδυασμού 
του με κάποιο αγροχημικό προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας. Δεν συνδυάζεται με 
σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο, ενώ συνδυάζεται με τα περισσότερα αζωτούχα. Όταν 
γίνεται συνδυασμός με φυτοφάρμακα να ακολουθούνται οι οδηγίες των αντίστοιχων 
φαρμάκων. 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ               (β/ο%)                                (β/β%) 

Κάλιο(Κ)  
(ως ανθρακικό 
κάλιο) 

41.5 Κ2Ο 33.9 

 

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. 

 


