
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το ALICAL είναι υγρό λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο υψηλής καθαρότητας. Η πρωτότυπη σύνθεσή του με τριπλό φιλτράρισμα 

το καθιστά πολύ απαλό για τους φυτικούς ιστούς, εξαλείφοντας με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας στα φύλλα και τους καρπούς. 

Το ασβέστιο παίζει σημαντικό ρόλο σε φυσιολογικές λειτουργίες όπως την ρύθμιση της ισορροπίας των υγρών στο φυτό και την ισχυροποίηση 

των δομικών στοιχείων των κυττάρων (τοίχωμα και μεμβράνη). Η ταχύτητα δράσης και η αντοχή στο ξέπλυμα καθιστούν το ALICAL το 

καταλληλότερο προϊόν για την πρόληψη όλων των φυτικών παθήσεων που συνδέονται με την έλλειψη ασβεστίου και συγκεκριμένα για την 

πρόληψη του bitter pit των μήλων, μαύρη βούλα της τομάτας, σκίσιμο (crackig) καρπών πυρηνοκάρπων και σταφυλιών, ξήρανση του 

πεπονιού και της περιφέρειας των φύλλων του μαρουλιού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Οι εφαρμογές να γίνονται κατά προτίμηση στις πιο δροσερές ώρες της 

ημέρας, ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητες καλλιέργειες (κηπευτικά), με 

ποσότητες νερού που να εξασφαλίζουν καλή διαβροχή και να αποφεύγεται 

η χρήση του σκευάσματος όταν επικρατούν ακραίες συνθήκες. 

Καλλιέργεια Πρόβλημα
Δόση κίλ./στρ. 

(λίτρα/στρ.)
Τρόπος εφαρμογής

Μηλιά, Αχλαδιά

Bitter pit, πρώιμη 

γήρανση ιστών, 

εσωτερική 

κατάρρευση ιστών 

1.32 

(1.0)

Από την καρπόδεση πραγματοποιούμε 5 

εφαρμογές σε διάστημα 10-15 ημερών. 

Στην αχλαδιά αρκούν 2-4 εφαρμογές

Διάλυμα 1.5%
Μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εμβάπτιση 

καρπών για 30-60 δευτερόλεπτα 

Πυρηνόκαρπα

Σκίσιμο φλοίδας, 

ανεπαρκή 

συνεκτικότητα 

καρπού, χρώμα 

σκουριάς  

1.32 

(1.0)

2 εφαρμογές, η πρώτη 3 εβδομάδες πριν την 

συγκομιδή και μετά από 10 ημέρες

Αμπέλι

Σκίσιμο της ρόγας, 

ως συνεργό για την 

αντιμετώπιση του 

ωϊδίου και της σήψης  

0.92-1.32

(0.7-1.0)
2 εφαρμογές μετά το γυάλισμα σε διάστημα 

2 εβδομάδων

Φράουλα

ανεπαρκή 

συνεκτικότητα 

καρπού

0.92-1.32

(0.7-1.0)
2-3 εφαρμογές από την έναρξη της 

ωρίμανσης σε διάστημα 2 εβδομάδων

Τομάτα, πιπεριά
Μαύρη βούλα, 

ξήρανση.

0.53

(0.4)

4-5 εφαρμογές σε διάστημα 10-15 ημερών 

από τη έναρξη της καρπόδεσης ως την 

ωρίμανση των καρπών του πρώτου σταυρού

Μαρούλι, σέλινο 

κολοκυνθοειδή και 

άλλα λαχανικά

Μαύρισμα 

περιφέρειας των 

φύλλων

0.66

(0.5)
Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και επανάληψη 

σε διαστήματα 7-14 ημερών

Δόσεις και τρόπος εφαρμογής Σύνθεση:

Συσκευασία:  Φιάλη 1 κιλού 

                          Δοχείο 13 κιλών

Οξείδιο ασβεστίου (CaO)  Υδροδιαλυτό 17%

Μορφή σκευάσματος: Υγρό

 Ειδικό βάρος  1.32 κιλά/λιτ.
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