
Opti-Cal™

v.1 4.19 GR

10% CaO w/v
Νέα Εποχή στο διαφυλλικό ασβέστιο 
ΟΦΕΛΗ
l  Προστατεύει από συμπτώματα που σχετίζονται με έλλειψη 

ασβεστίου
l  Ταχεία πρόσληψη ασβεστίου σε καλλιέργειες οπωροφόρων 

δέντρων, οπωροκηπευτικών και άλλων καλλιεργειών.
l  Το Opti-Cal ενισχύει δραστικά την κυτταρική δομή, με 

αποτέλεσμα την μείωση της εισροής παθογόνων.
l  Εξαλείφει την πιθανότητα για εγκαύματα φύλλων που 

προκαλούνται από κοινά διαφυλλικά λιπάσματα υψηλής 
περιεκτικότητας σε Ca.

l  Αυξάνει τη μετασυλλεκτική διάρκεια ζωής των καρπών
l  Το Opti-Cal χάρη στην τεχνολογία MAS (Mineral 

Assimilation System- Patented Technology) που διαθέτει, 
προσφέρει βέλτιστη αφομoίωση του ασβεστίου στα 
κρίσιμα στάδια της καλλιέργειας.  

l  Το Opti-Cal συνδυάζεται με φυτοφάρμακα, προϊόντα 
θρέψης και ρυθμιστές ανάπτυξης ακόμα και με αυτά που 
περιέχουν φωσφορικά και θειικά άλατα.

l  Το Opti-Cal ™ είναι καταχωρημένο ως λίπασμα ΕΚ.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Οπωροφόρα, κηπευτικά ,κραμβοειδή, φυλλώδη, κονδυλώδη, 
ψυχανθή και καλλωπιστικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Το Opti-Cal χρησιμοποιείται διαφυλλικά. Η δόσεις εφαρμογής 
ποικίλλουν ανάλογα με την καλλιέργεια (βλ. Πίσω μέρος). 
Χρησιμοποιήστε αρκετό νερό για να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη. 
Ο συνιστώμενος όγκος νερού είναι 20-100 λίτρα ανά στρέμμα 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της καλλιέργειας και το μείγμα 
ψεκασμού. Το Opti-Cal είναι πολύ ασφαλές για την φυλλική 
επιφάνεια, σε περίπτωση όμως ανάμειξης με άλλα προϊόντα, 
αποφύγετε τις εφαρμογές σε ώρες με υψηλή ηλιοφάνεια και όταν 
οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τις 26ο C.
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ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Το Opti-Cal μπορεί να αναμειχθεί με 
τα περισσότερα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα και τα προϊόντα 
θρέψης. Ωστόσο, επειδή είναι 
αδύνατο να προβλεφθούν όλοι οι 
πιθανοί συνδυασμοί, σε όλες τις 
περιπτώσεις συνιστάται δοκιμή 
ανάμειξης με μικρές ποσότητες των 
προϊόντων. Ως χηλικοποιημένο το 
Opti-Cal είναι ασφαλές για χρήση 
με φυτοπροστατευτικά και άλλα 
διαφυλλικά λιπάσματα, ακόμα και με 
αυτά  που περιέχουν φωσφορικά και 
θειικά άλατα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Τοξικές 
αναθυμιάσεις διοξειδίου του θείου 
κατά την αποσύνθεση. Κατάποση: 
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
Ερεθιστικό: Μπορεί να προκαλέσει 
ερεθισμό σε επαφή με τα μάτια και 
το δέρμα.

Προϊόν από: Διανέμονται από:
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Τηλ. 210 80 12 367  
Fax. 210 62 33196

κατασκευαστής: Engage Agro Europe Ltd, 
CBTC, Euxton Road, Euxton Chorley. PR7 6TE. 

Ηνωμένο Βασίλειο  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ποσότητα νερού που εφαρμόζεται ιδανικά πρέπει 
να είναι 40-50L/στρέμμα. Λόγω της συγκέντρωσης Ca 
να γίνετε χρήση μόνο όταν είναι πραγματικά αναγκαίο. 
Πάντα να λαμβάνετε υπόψη τις εδαφικές αναλύσεις ή 
τις αναλύσεις ιστών. Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες 
δόσεις. Για βέλτιστα αποτελέσματα να εφαρμόζεται σε 
στεγνό φύλλωμα.
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 Μηλοειδή
Για την πρόληψη των διαταραχών που σχετίζονται με 
το ασβέστιο, για την αύξηση του μεγέθους και του 
αριθμού των καρπών και για την αύξηση της διάρκειας 
αποθήκευσης, εφαρμόστε 2 έως 3 φορές κατά τη 
διάρκεια της ανθοφορίας από την ρόδινη κορυφή έως 
την καρπόδεση με δοσολογία 200ml/στρέμμα και 2 
έως 4 εφαρμογές με δόση 200ml/στρέμμα πριν από τη 
συγκομιδή.
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 Πυρηνόκαρπα
Για την βελτίωση της απορρόφησης και χρήσης 
ασβεστίου και για πιό συνεκτικούς και ανθεκτικούς 
καρπούς, εφαρμόστε 2 έως 6 φόρες με δόση 200ml/
στρέμμα κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας από την 
λευκή κορυφή έως την συγκομιδή.
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  Φράουλα
Για πιο συνεκτικούς και μεγάλους καρπούς, εφαρμόστε 
100-200ml/στρέμμα κάθε δύο εβδομάδες από τη φύτευση 
έως τη συγκομιδή. Κατά τη διάρκεια περιόδων με υψηλές 
θερμοκρασίες ή σε περιόδους stress εφαρμόστε 200ml/
στρέμμα Opti-Cal κάθε 7-10 ημέρες.
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  Αμπέλι
Για πιο συνεκτικούς καρπούς, με αυξημένη γυαλάδα και 
μείωση των διαταραχών που σχετίζονται με το ασβέστιο, 
εφαρμόστε 200ml/στρέμμα από την άνθηση έως τη 
συγκομιδή. Επαναλάβετε κάθε 10-14 
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  Κηπευτικά
Για την αποφυγή της ξηρής κορυφής και γενικών 
συμπτωμάτων έλλειψης ασβεστίου, για την βελτίωση της 
ποιότητας των καρπών και της διάρκειας αποθήκευσης, 
εφαρμόστε 200ml/στρέμμα από την αρχή της ανθοφορίας 
έως το τέλος της συγκομιδής. Εφαρμόστε αναλόγως των 
απαιτήσεων σε διαστήματα 7-14 ημερών.
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  Φυλλώδη λαχανικά 
Για την μείωση των διαταραχών που σχετίζονται με 
το ασβέστιο και την αύξηση του βάρους των φύλλων 
/ κεφαλών, εφαρμόστε 100-200ml/στρέμμα από 
την φύτευση μέχρι  την συγκομιδή. Εφαρμόστε σε 
διαστήματα 7-10 ημερών.

1 λίτρο 



12 x 1 λίτρο 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: Anthesis Ε.Π.Ε. Εμ.Μπενάκη 8, 145 61 Κηφισιά 
Τηλ. 210 80 12 367  Fax. 210 62 33196

κατασκευαστής: Engage Agro Europe Ltd, CBTC, Euxton Road, Euxton 
Chorley. PR7 6TE. Ηνωμένο Βασίλειο  

Προϊόν από: Διανέμονται από:
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