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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ: 
Τν K-SOAP είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν ζθεύαζκα 
Καιίνπ, θαηάιιειν γηα δηαθπιιηθή εθαξκνγή. 
Εθαξκόδεηαη ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ησλ θαξπώλ 
όηαλ θαη νη αλάγθεο ζην ζηνηρείν είλαη 
κεγαιύηεξεο. Πεξηέρεη θπηηθά έιαηα 22.2%, (νιετθό 
νμύ, παικηηηθό νμύ θαη ιηλνιετθό νμύ, πνπ 
ζρεκαηίδνπλ άιαηα κε ην Κάιην). Η εηδηθή ηνπ 
ζύλζεζε ηνπ επηηξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ θπζηθόο 
δηαβξέθηεο, γηα ηελ είζνδν ησλ ηόλησλ Καιίνπ ζην 
θύιισκα αιιά θαη όηαλ ζπλδπάδεηαη κε 
θπηνπξνζηαηεπηηθά εληνκνθηόλα πξντόληα. 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΓΟΟΛΟΓΙΑ: 
Τν K-SOAP ζπληζηάηαη γηα όινπο ηνπο ηύπνπο 
θαιιηεξγεηώλ γηα δηαθπιιηθή εθαξκνγή. Δηαιύζηε ζε 
λεξό ην πξντόλ αλαδεύνληαο θαη εθαξκόζηε ακέζσο 
κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο. Να 
κελ εθαξκόδεηαη ππό έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία.  
Γεληθή Δόζε Εθαξκνγήο. 
- Όιεο νη θαιιηέξγεηεο 800 -1000 θ.εθ/ 100L λεξνύ 
αλά ζηξέκκα θαιιηεξγνύκελεο έθηαζεο, αλάινγα κε 
ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο θαιιηέξγεηαο. 
- Γηα Δηαβξνρή 100-200 θ.εθ / 100L λεξνύ 

ΤΝΓΤΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 
Σπλδπάδεηαη κε ηα πεξηζζόηεξα αγξνρεκηθά θαη 
πξντόληα ζξέςεο. Δελ ζπλδπάδεηαη κε πξντόληα πνπ 
πεξηέρνπλ ζείν, νμείδηα ηνπ ραιθνύ, ζίδεξν θαζώο θαη 
κε ρειηθά ηρλνζηνηρεία. Έλα ηεζη ζπλδπαζηηθόηεηαο 
είλαη απαξαίηεην πξηλ ηελ εθαξκνγή. 

Ανακινήζηε ππιν ηη Υπήζη. 
ΠΡΟΟΥΗ: 
P410+P403 Πξνζηαζία από ηνλ ήιην. Απνζήθεπζε 
ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν. 
P412 Όρη έθζεζε ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 50ºC. 
P102 Μαθξηά από παηδηά.  
P270 Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε θαηά ηε ρξήζε. 
P302 Σε πεξίπησζε  επαθήο κε ην δέξκα πιπζείηε κε 
άθζνλν λεξό. 
P305 Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, μεπιέλεηε 
κε άθζνλν λεξό. 
Φξεζηκνπνηείζηε κόλν όηαλ ρξεηάδεηαη.  
Μελ μεπεξλάηε ηε ζπληζηώκελε δόζε εθαξκνγήο. 
Σηλέθωνο Κένηπος δηληηηπιάζεων 2107793777 

 

CONTENIDOS DECLARADOS:       

 
Extracto húmico total: 16% p/p  
Ácidos húmicos:  9% p/p 
Ácidos fúlvicos:  7% p/p 
Óxido de Potasio (K2O):  5% p/p 
 
APLICACIÓN Y DOSIS: 

La aplicación de Humic Nature está 
recomendada para todo tipo de cultivos 
durante todo el ciclo vegetativo. 
La dosis recomendada para riego es de 
5-10 L por hectárea repitiendo durante el 
ciclo de cultivo en 4-6 tratamientos. 
 
Nº lote:     01CS2805 
Fecha de producción: 11/06/2009 
Caducidad: 2 años desde producción 
 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ: 
ADLER AGRO S.L  

Albuixech (Valencia)  
SPAIN 
 
ΔΙΑΓΩΓΗ –ΓΙΑΘΔΗ: 

AGROMINERAL 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 32 
ΠΑΙΑΝΙΑ 
Τει://2106029037 
Web://www.agromineral.gr 

 
 
Παπηίδα νº:  
Ημεπομηνία παπαζκεςήρ: 
Ημεπομηνία λήξηρ: 3έηη έπειηα 

 

ΔΓΓΤΗΜΔΝΗ ΤΝΘΔΗ: 
Υδαηνδηαιπηό νμείδην ηνπ Καιίνπ      
(K2O)       4.5% w/w    
 
pH = 11 
 

 
 

 

ΟΥΣΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ 

ΦΥΤΩΝ 

Κυκλουορεί σύμυωνα με το ν. 1565/85. 

 ΥΑ 217217/8-1-04 

Για χρήση στη Γεωργία 

 

K-Soap 
EΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΛΙΟΥ 

 

ΟΓΚΟ: 1 L 
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟ: 1 Kg 


