
To ΜΟΝΑΔΙΚΟ  
ΛΙΠΑΣΜΑ 

Ασβέστιο (CaO) 50% 
&  Άζωτο (N) 20% 

βραδείας αποδέσμευσης 

ΑΠΟΔΟΣΗ  
με 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
στο Ακτινίδιο!   
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Ουρία

Εβδομάδες 

Η μεγάλη συνεισφορά της Perlka στο Ακτινίδιο (για όλες τις ποικιλίες) 

Λίπασμα Ασβεστούχου Κυαναμίδης, εγκεκριμένο στην Ε.Ε. 
 
Σύνθεση:    Άζωτο (N) βραδείας αποδέσμευσης   - 19,8% 
                   Ασβέστιο (CaΟ) Αφομοιώσιμο             - 50%  
 
Παρέχει στο έδαφος έγκαιρα τα απαραίτητα βασικά και  
δομικά στοιχεία για την εξέλιξη της καλλιέργειας  
εξασφαλίζοντας  
✔    Μεγαλύτερες αποδόσεις 
✔   Βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών 
✔    Μετασυλλεκτική αύξηση της συντηρησιμότητας  
       των καρπών 
 
Η μοναδική του σύνθεση  προωθεί την εξυγίανση και  
αναζωογόνηση του εδάφους, βελτιώνοντας τις φυσικές,  
χημικές και βιολογικές του ιδιότητες . 

Ρυθμός νιτροποίησης  της ουρίας και του Αζωτούχου  
λιπάσματος της Ασβεστούχου Κυαναμίδης Perlka® 

•    Καλύπτει τις υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο της καλλιέργειας (Φυτό Υψηλής Παραγωγικότητας)  
•    Εξασφαλίζει και παρέχει το Άζωτο (Ν) αργά και σταθερά (Βραδείας δράσης) υποστηρίζοντας  
     στα μέγιστα τις ανάγκες στα στάδια Βλάστησης, Άνθησης και Καρπόδεσης .  
•    Αποτρέπει την άμεση παροχή Αζώτου (Ν) και έτσι την ενίσχυση φαινομένων όπως η κυριαρχία της κορυφής . 
•    Μειώνει τις απώλειες Αζώτου (Ν) λόγω έκπλυσης, εξασφαλίζοντας  τη μακροπρόθεσμη τροφοδοσία  
     της καλλιέργειας με άζωτο, ακόμη και με πρώιμη εφαρμογή. 
•    Βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων λόγω της μείωσης των νιτρικών υπολειμμάτων. 
•    Παρέχει έγκαιρα το Ασβέστιο (Ca) εκκίνησης της καλλιέργειας, εξασφαλίζοντας ένα από  
     τα βασικότερα δομικά στοιχεία. 
•    Εφοδιάζει με ασβέστιο άμεσα διαλυτό, διαθέσιμο και αφομοιώσιμο, βελτιώνοντας την ποιότητα  
     και σκληρότητα των συγκομιζόμενων καρπών, συμβάλλοντας στη μετασυλλεκτική διατήρησή τους. 
•    Συμβάλλει στην γρήγορη αποσύνθεση των πεσμένων φύλλων των  ακτινιδίων και στην  συνεπαγόμενη  
     μείωση στις μορφές διαχείμασης παθογόνων μυκήτων. 
•    Βελτιώνει τη φυσική του γονιμότητα του εδάφους βοηθώντας στη διάλυση των χουμικών οξέων.  
•    Προάγει τη βιοδραστηριότητα του εδάφους βελτιώνοντας τον αερισμό  
     του στρώματος που δραστηριοποιούνται οι επιφανειακές ρίζες.  

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   
  Το Φθινόπωρο : Μετά την πτώση των φύλλων και στο  
     στάδιο του λήθαργου προωθώντας επιπρόσθετα και  
     την αποσύνθεση των φυτικών υπολλειμάτων 
 
  Την Άνοιξη 20-30 ημέρες (στάδιο λήθαργου της καλλιέργειας)  
     πριν την αναμενόμενη έκπτυξη της βλάστησης 
 

ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 30-40 kg / ΣΤΡ  
  Διασκορπισμό σε ζώνες επί 
      των σειρών φύτευσης: 20 kg / ΣΤΡ  
  Καθολικά σε όλη την  
      καλλιεργούμενη έκταση: 40 kg / ΣΤΡ 

www.hellafarm.gr Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 
πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. 
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Αθήνα: 1ο χλμ. Λ.Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100, 19002, Τηλ: 210.6800.900 
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ.1203, Ο.Τ.53Β, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907 
e-mail: info@hellafarm.gr   


