
Multi-K® prills 

 

Τι είναι το Multi-K® prills. 
Το νιτρικό κάλιο Multi-K® prills, είναι η κοκκώδης μορφή του απλού νιτρικού καλίου Multi-K®. Αποτελεί προϊόν 
περλατοποίησης λιωμένου νιτρικού καλίου, διαδικασία που εξασφαλίζει καθαρό προϊόν χωρίς σκόνη και με 
ομοιόμορφη υφή κόκκων και καλύτερη κοκκομετρία από τα απλά κοκκώδη λιπάσματα προϊόν λειοτρίβησης. Έτσι 
διατηρούνται όλες οι φυικο-χημικές ιδιότητες του απλού νιτρικού καλίου. Στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για 
χρήση απευθείας στο έδαφος, χωρίς μάλιστα να είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση.  
Εσωκλείει όλα τα χαρακτηριστικά* του Multi-K® και είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες ανοιχτού αγρού, 
χαμηλής κάλυψης και θερμοκηπιακές καλλιέργειες με εδαφικά υποστρώματα ανάπτυξης.  
Επίσης, είναι κατάλληλο για ανάμιξη με άλλα κοκκώδη λιπάσματα για παραγωγή σύνθετων λιπασμάτων. 

 
Εγγυημένη Σύνθεση.  

 

 

Άζωτο ολικό 13,2% 
Άζωτο νιτρικό N-NΟ3 13,2% 
Οξείδιο του καλίου K2O 45,8% 
Κάλιο στοιχειακό K 38% 
pH σε διάλυμα 1% 9,9 
Αδιάλυτα στερεά 400ppm
Φαινόμενη πυκνότητα 1,2g/ml

Κοκκομετρική ανάλυση.  

 
 

 

 

 

*: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο φυλλάδιο του Multi-K®. 

Διασπορά μεγεθών Ποσοστό 
>3,36mm 3% 
>2,38mm 40% 
>2,00mm 68% 
>1,40mm 97% 
>1,00mm 99,5% 



Multi-K® prills 

 

Πεδίο εφαρμογής – Συνιστώμενες δοσολογίες.  
 Τομάτα, Μελιτζάνα: επαναλαμβανόμενες εφαρμογές κάθε 3-4 εβδομάδες με 20-25kg/στρ μετά την εμφάνιση 

του 5ου πραγματικού φύλλου 
 Βιομηχανική Τομάτα: 1 εφαρμογή με 25kg/στρ όταν οι τομάτες του 1ου σταυρού είναι 2,5cm 
 Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι: 2 εφαρμογές κάθε 2 εβδομάδες με 8kg/στρ ξεκινώντας 3 εβδομάδες μετά την 

μεταφύτευση 
 Πιπεριά: 2 εφαρμογές κάθε 4 εβδομάδες με 10kg/στρ από 2-4 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση 
 Αγκινάρα: 3 εφαρμογές κάθε 3-4 εβδομάδες με 15-20kg/στρ μετά 1 μήνα από την μεταφύτευση 
 Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο: 2 εφαρμογές κάθε 3-4 εβδομάδες με 15-20kg/στρ ξεκινώντας 1 μήνα μετά 

την μεταφύτευση 
 Φασόλι, Αρακάς: 1 εφαρμογή με 15-20kg/στρ 2-4 εβδομάδες μετά την φύτευση 
 Παντζάρι, Καρότο: 1 εφαρμογή με 20kg/στρ 10 μέρες μετά την ανάδυση 
 Γλυκοκαλάμποκο: 1 εφαρμογή με 15kg/στρ όταν τα φυτά έχουν ύψος 25-30cm 
 Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο: 2-3 εφαρμογές κάθε 3 εβδομάδες με 20kg/στρ (ιδίως μετά από έντονες βροχές) 
 Σέλινο, Σπανάκι, Μαρούλι: 2-3 εφαρμογές κάθε 3 εβδομάδες με 15kg/στρ ξεκινώντας 3 βδομάδες μετά την 

μεταφύτευση 
 Πατάτα: 2-3 εφαρμογές κάθε 1-2 εβδομάδες με 10kg/στρ από όταν εμφανιστούν τα πρώτα φύλλα 
 Φράουλα: 1 εφαρμογή με 15-20kg/στρ μετά την εμφάνιση των ανθοφόρων οφθαλμών 
 Ανθοκομικά: επαναλαμβανόμενες εφαρμογές κάθε 3-4 εβδομάδες με 15-20kg/στρ πριν την άνθηση και 20-

25kg/στρ μετά την άνθηση 
 Καπνός: 1-2 εφαρμογές κάθε 2-3 εβδομάδες με 20kg/στρ για τα Virginia, 25-30kg/στρ για τα Burley, 10kg/στρ 

για τα λοιπά 2-4 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση 
 Αραβόσιτος: 20kg/στρ σε 1-3 εφαρμογές μεταξύ 5ης(6ης) και 8ης εβδομάδας από το φύτρωμα 
 Βαμβάκι: 1 εφαρμογή με 15kg/στρ στη πρώτη άνθηση 
 Ζαχαρότευτλα: 1 εφαρμογή με 20kg/στρ μέσα Απριλίου – μέσα Μαΐου  
 Αμπέλι: 1 εφαρμογή με 35-45kg/στρ για τα επιτραπέζια και 30-35kg/στρ για τα οινοποιήσιμα νωρίς την άνοιξη  Αμπέλι: 1 εφαρμογή με 35-45kg/στρ για τα επιτραπέζια και 30-35kg/στρ για τα οινοποιήσιμα νωρίς την άνοιξη 
 Οπωροφόρα: 1 εφαρμογή με 20-30kg/στρ την άνοιξη   Οπωροφόρα: 1 εφαρμογή με 20-30kg/στρ την άνοιξη  
 Εσπεριδοειδή: 1 εφαρμογή με 30-35kg/στρ μετά το δέσιμο των πρώτων καρπών  Εσπεριδοειδή: 1 εφαρμογή με 30-35kg/στρ μετά το δέσιμο των πρώτων καρπών 
 Ελιά: 1 εφαρμογή με 1-2kg/δένδρο νωρίς την άνοιξη  Ελιά: 1 εφαρμογή με 1-2kg/δένδρο νωρίς την άνοιξη 

  
Σημείωση: Φυσικά οι παραπάνω συνιστώμενες δοσολογίες είναι γενικές. Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων 
λιπάσματος που πρέπει να εφαρμόζεται κάθε φορά, ο παραγωγός οφείλει να λαμβάνει υπόψιν του στοιχεία του 
εδάφους (εδαφολογικές αναλύσεις), του κλίματος (μελέτη ιστορικού τελευταίας δεκαετίας), του περιβάλλοντος 
(αειφορική διαχείριση πόρων), των λοιπών λιπασμάτων που πρόσφατα εφαρμόσθηκαν στο κτήμα του ή πρόκειται να 
εφαρμοσθούν στην καλλιέργειά του στο μέλλον για άλλους λόγους και κυρίως της καλλιέργειάς του (απαιτήσεις σε 
θρεπτικά και περίοδοι αιχμής ζήτησης, φυλλοδιαγνωστική) και των τεχνικών που εφαρμόζει (φυτοπροστασίας, 
αρδεύσεων κ.α.) ώστε να καταρτίζει πάντα ένα συνδυασμένο πρόγραμμα λίπανσης που θα ταιριάζει απόλυτα στις 
δικές του ανάγκες.  

Σημείωση: Φυσικά οι παραπάνω συνιστώμενες δοσολογίες είναι γενικές. Για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων 
λιπάσματος που πρέπει να εφαρμόζεται κάθε φορά, ο παραγωγός οφείλει να λαμβάνει υπόψιν του στοιχεία του 
εδάφους (εδαφολογικές αναλύσεις), του κλίματος (μελέτη ιστορικού τελευταίας δεκαετίας), του περιβάλλοντος 
(αειφορική διαχείριση πόρων), των λοιπών λιπασμάτων που πρόσφατα εφαρμόσθηκαν στο κτήμα του ή πρόκειται να 
εφαρμοσθούν στην καλλιέργειά του στο μέλλον για άλλους λόγους και κυρίως της καλλιέργειάς του (απαιτήσεις σε 
θρεπτικά και περίοδοι αιχμής ζήτησης, φυλλοδιαγνωστική) και των τεχνικών που εφαρμόζει (φυτοπροστασίας, 
αρδεύσεων κ.α.) ώστε να καταρτίζει πάντα ένα συνδυασμένο πρόγραμμα λίπανσης που θα ταιριάζει απόλυτα στις 
δικές του ανάγκες.  
  
Τέλος να αναφερθεί πως ως γενικές, οι παραπάνω συστάσεις αφορούν και όλα τα υπόλοιπα κοκκώδη (prills) προϊόντα 
της σειράς νιτρικού καλίου Multi-K®. 
Τέλος να αναφερθεί πως ως γενικές, οι παραπάνω συστάσεις αφορούν και όλα τα υπόλοιπα κοκκώδη (prills) προϊόντα 
της σειράς νιτρικού καλίου Multi-K®. 
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