
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συμπλήρωμα θρέψης με βάση το νιτρικό ασβέστιο, ειδικό για την πρόληψη και την θεραπεία του σκισίματος των καρπών στα 

πυρηνόκαρπα (Cherry cracking), και την ξήρανση κορυφής (Tip burn) του μαρουλιού, του αντιδιού, και του μελανιάσματος πολλών 

κηπευτικών (σέλινο, καρότο, λάχανο, κ.λ.π.).

Το CALIN N επιδρά θετικά στην διατηρησιμότητα των καρπών και των κομμένων ανθέων, αυξάνοντας την συνεκτικότητά 

τους, ευνοεί επίσης, με τρόπο απολύτως φυσικό, την αντοχή στις μετασυλλεκτικές σήψεις. Το ασβέστιο είναι βασικό στοιχείο 

για την ανάπτυξη και την διαίρεση των κυττάρων, καθώς και για την διαπερατότητα και ακεραιότητα των κυτταρικών μεμβρανών. 

Γ’ αυτό το λόγω συνδράμει στην ρύθμιση της ισορροπίας των υγρών μέσα στους ιστούς, κυρίως όταν πρόκειται για καινούργιους 

ιστούς. Το CALIN N δεν προκαλεί βλάβη στις καλλιέργειες με ευαίσθητη επιδερμίδα και δεν λερώνει τους καρπούς και το 

φύλλωμα.

Όταν εφαρμόζεται στην υδρολίπανση, πέραν της θρεπτικής ιδιότητας, ασκεί θετική επίδραση στην μείωση του στρες από 

υψηλή αλατότητα και στην βελτίωση της δομής του εδάφους και των υποστρωμάτων.

Δόσεις και τρόπος εφαρμογής Σύνθεση:

Συσκευασία: δοχείο 7 κιλών  (4,7λτρ.)

Ολικό Άζωτο (Ν)                                                       8,5%

Οξείδιο του ασβεστίου (CaO) υδροδιαλυτό  15%

Μορφή σκευάσματος: Υγρό

                                          Ειδικό βάρος 1,49 Κιλά/ λίτρο

CALIN N

ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Καλλιέργεια
Δόση 

(γρ./στρ.)
Τρόπος εφαρμογής

Κερασιά, Ροδακινιά, 

Νεκταρίνια, Δαμασκηνιά

250-300

(170-200κ.εκ.)

Τρείς εφαρμογές κάθε 15-20 μέρες μέχρι τον μεταχρωματισμό 

των καρπών.

Αχλαδιά, Μηλιά
300 

(200 κ.εκ.)

Κάθε 10-15 μέρες από το στάδιο της πρώτης φυσιολογικής 

καρπόπτωσης.

Αμπέλι (Σαρντονέ, Προσέκκο 

και άλλες ποικιλίες ευαίσθητες 

στην σήψη τσαμπιού)

Επιτραπέζιες ποικιλίες 

250-300

(170-200κ.εκ.)
Πριν το κλείσιμο του τσαμπιού και κάθε 10-12 μέρες.

Ρύζι
300

(200 κ.εκ.)

Για την αποφυγή ανώμαλου χρωματισμού (scabbed  rice),

2-3 εφαρμογές από το στάδιο της κηρώδους κόκκου. 

Κηπευτικά
250-300

(170-200κ.εκ.)

Αμέσως μετά την καρπόδεση του πρώτου σταυρού και κάθε 

12-15 μέρες

Ανθοκομία
200-250

(130–170κ.εκ.)
Κάθε 15-20 μέρες

Καπνός, Σπορεία
200

(130κ.εκ.)
Μετά από κάθε κοπή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Σε περίπτωση ανάμιξης με φωσφορούχα σκευάσματα να γίνονται προληπτικές 

δοκιμές συνδυαστικότητας σε μικρές επιφάνειες. 


