
Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal®



Πεπιεσόμενα

Τη είλαη ην Magnisal®Αλάιπζε πξντόληνο

Τα νθέιε ηνπ Magnisal®

Magnisal® ή ζεηηθό καγλήζην;

Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal®

Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ - ηξνθνπελία 

Magnisal® θαη NutrigationΤΜ (πδξνιίπαλζε)

Magnisal® θαη δηαθπιιηθή ζξέςε

Magnisal® θαη άιια ιηπάζκαηα ηεο Haifa



Magnisal® = Μαγνήζιο + Νιηπικό άζυηο

Μαγνήζιο

Κύξην ζπζηαηηθό ηνπ κνξίνπ ηεο ρισξνθύιιεο

Σεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ θσηνζύλζεζε θαη ηνλ 

ζρεκαηηζκό ησλ πδαηαλζξάθσλ

Σρεηίδεηαη κε πνιιέο ελδπκηθέο αληηδξάζεηο

Βνεζά ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο - ηξνθνπελία



Magnisal® = Μαγνήζιο + Νιηπικό άζυηο

Νιηπικό άζυηο

Ιδαληθή πεγή αδώηνπ

Πξνάγεη ηελ απνξξόθεζε θαη κεηαθίλεζε ηνπ 

καγλεζίνπ κέζα ζην θπηό – ζπλεξγηζηηθή

δξάζε



N νιηθό 11,0%

N-NO3 11,0%

MgO 16,0%

Mg 9,7%

pH (ζε δηάιπκα 5%) 4,1

Αδηάιπηα ζηεξεά 300 ppm

Φαηλόκελε ππθλόηεηα 0,7 g/cm3

Σςζκεςαζία: Σε ζαθηά ησλ 25 kg 

Ανάλςζη πποφόνηορ



Τα οθέλη ηος Magnisal®

Μηα ηδαληθή πεγή καγλεζίνπ 

Απνξξνθάηαη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά

Είλαη απαιιαγκέλν ρισξίνπ, λαηξίνπ θαη θάζε άιινπ 

επηδήκηνπ ζηνηρείνπ γηα ηα θπηά

Πεξηέρεη απνθιεηζηηθά απαξαίηεηα ζξεπηηθά 

Πιήξσο πδαηνδηαιπηό

Ιδαληθό γηα NutrigationTM (πδξνιίπαλζε) θαη γηα 

δηαθπιιηθνύο ςεθαζκνύο ζξέςεο 



Τα οθέλη ηος Magnisal®

Δζπεπιδοειδή Απμάλεη ην κέγεζνο ησλ θαξπώλ

Αμπέλι Απμάλεη ηε ζνδεηά θαη ηελ 

ζπγθέληξσζε ζαθράξσλ

Μήλα Ειαρηζηνπνηεί ηελ ηξνθνπελία

ςεπδαξγύξνπ

Παηάηα Απμάλεη ηελ μεξά νπζία θαη 

βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα 

Σιηάπι Απμάλεη ηελ ζπγθέληξσζε 

πξσηετλώλ θαη ζην ρεηκεξηλό ζηηάξη 

βνεζά ζηελ πξνζηαζία από Septoria

Εασαπόηεςηλα Απμάλεη ηε ζνδεηά θαη ηελ 

ζπγθέληξσζε ζαθραξόδεο



Θεηηθό καγλήζηνMagnisal

252 g/l2.250 g/l
Υδαηνδηαιπηόηεηα

ζηνπο 20oC

3.000 - 5 .000 ppm300 ppmΑδηάιπηα ζηεξεά

θακίαπιήξεο

Σπκβαηόηεηα κε 

αζβεζηνύρα 

ιηπάζκαηα

Magnisal® ή θειικό μαγνήζιο;
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Τν Magnisal® βειηηώλεη ηελ πξόζιεςε καγλεζίνπ 

2% θειικό μαγνήζιο

1,2% Magnisal

Σύγθξηζε δηαθπιιηθήο ζξέςεο ζε εζπεξηδνεηδή

Magnisal® ή θειικό μαγνήζιο;
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Μάπηςπαρ

Θειικό 

μαγνήζιο

Magnisal®

Τν Magnisal® δξα πην απνηειεζκαηηθά ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνθνπελίαο καγλεζίνπ

Απνηειεζκαηηθόηεηα ςεθαζκώλ ζε εζπεξηδνεηδή κε 

εκθαλή ζπκπηώκαηα ηξνθνπελίαο καγλεζίνπ 

Magnisal® ή θειικό μαγνήζιο;



Θεηηθό καγλήζηνMagnisal®

2%1,2%Εζπεξηδνεηδή 

1 kg/ζηξ300 g/ζηξΠαηάηα

Σπληζηώκελεο δνζνινγίεο δηαθπιιηθώλ εθαξκνγώλ

Η πςειόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Magnisal®

επηηξέπεη ηελ κεησκέλε εθαξκνγή δνζνινγηώλ. 

Magnisal® ή θειικό μαγνήζιο;



Σςμπηώμαηα έλλειτηρ μαγνηζίος

Μηα ηδαληθή πεγή καγλεζίνπ 

Κίηξηλεο πεξηνρέο εκθαλίδνληαη κεηαμύ ησλ 

αγσγώλ αγγείσλ ζηα θύιια

Τα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη πξώηα ζηα 

γεξαηόηεξα θύιια θαη ζηγά-ζηγά 

επεθηείλνληαη θαη ζηα λεόηεξα θαζώο ε 

έιιεηςε καγλεζίνπ απμάλεηαη

Η λέθξσζε ησλ θύιισλ κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα 

ηξνθνπελίαο



Εζπεξηδνεηδή Ακπέιη

Μήια Σηηάξη

Σςμπηώμαηα έλλειτηρ μαγνηζίος



Τνκάηα

ΠηπεξηάΜπηδέιη

Παηάηα

Σςμπηώμαηα έλλειτηρ μαγνηζίος



Σςζηάζειρ εθαπμογών Magnisal®

Γηα NutrigationTM (πδξνιίπαλζε)

Σπληζηώληαη όηαλ ην λεξό άξδεπζεο πεξηέρεη πςειέο 

ζπγθεληξώζεηο ζεηηθώλ 

Μπνξεί λα εθαξκνζζεί κε ρακειήο πνηόηεηαο λεξνύ 

(πςειή EC, αδηάιπηα ζηεξεά)

Είλαη αζθαιέο ζηελ ρξήζε κε θάζε ηύπν εμνπιηζκνύ 

άξδεπζεο

Υπό θαλνληθέο ζπλζήθεο ε δνζνινγία Mg πξέπεη λα 

θπκαίλεηαη κεηαμύ 20-60 ppm ζηηο πην θνηλέο πξαθηηθέο 

άξδεπζεο



δεξαμενή B

Ca- / Mg- ούσα

λιπάζμαηα

Poly-Feed

NPK λιπάζμαηα

νμέα

Κίλεζε λεξνύ άξδεπζεο

δεξαμενή A

NutrigationTM  με ζύζηημα 2 δεξαμενών



Σςζηάζειρ εθαπμογών Magnisal®

Γηα δηαθπιιηθνύο ςεθαζκνύο

Όηαλ απαηηείηαη ε ζεξαπεία κηαο ηξνθνπελίαο

Όηαλ ε ιεηηνπξγία ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο έρεη 

δηαηαξαρζεί

Όηαλ άιινη ιόγνη δηαθόπηνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ 

απνξξόθεζε καγλεζίνπ από ην έδαθνο



ΣπγθέληξσζεΦξόλνο εθαξκνγήο

0,8-1,5%

από ηελ έλαξμε ηεο άλζεζεο θαη 

θάζε 14 κέξεο

3-4 επαλαιήςεηο

Μήια

Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal®



ΣπγθέληξσζεΦξόλνο εθαξκνγήο

1-1,5%

3-4 επαλαιήςεηο ζην αλνημηάηηθν 

θύκα βιάζηεζεο κεηά ηελ έθπηπμε

ηνπ ⅔ ησλ θύιισλ θαη όζν νη ηζηνί 

παξακέλνπλ καιαθνί

1-4 επαλαιήςεηο

Εζπεξηδνεηδή

Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal®



ΣπγθέληξσζεΦξόλνο εθαξκνγήο

0,5%

1-4 επαλαιήςεηο από ηελ έλαξμε ηεο 

άλζεζεο θαη θάζε 14 κέξεο

3-4 επαλαιήςεηο

Φπιινβόια δέλδξα

Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal®



ΣπγθέληξσζεΦξόλνο εθαξκνγήο

0,5-1%

από ηελ έλαξμε ηνπ θνπζθώκαηνο 

ησλ νθζαικώλ (γηα ηελ πξνζηαζία 

έλαληη ηεο «μήξαλζεο ηεο ξάρεο») ή 

ηεο θαξπόδεζεο (γηα ηελ πξνζηαζία 

έλαληη ηεο «ριώξσζεο») θαη θάζε 10 

κέξεο

1-3 επαλαιήςεηο

Ακπέιη

Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal®



ΣπγθέληξσζεΦξόλνο εθαξκνγήο

0,5%

1 εβδνκάδα πξηλ ηελ άλζεζε 

1 επαλάιεςε 3 εβδνκάδεο κεηά

Ειηά

Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal®



ΣπγθέληξσζεΦξόλνο εθαξκνγήο

0,75-1,5%

ζηελ 2, 3 & 4ε εβδνκάδα από ην 

θύηξσκα 

3 επαλαιήςεηο

Παηάηα

Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal®



ΣπγθέληξσζεΦξόλνο εθαξκνγήο

0,5-1,5%
ζην μεθίλεκα ηεο θαξπόδεζεο

Τνκάηα

Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal®



ΣπγθέληξσζεΦξόλνο εθαξκνγήο

0,5%
ζην μεθίλεκα ηεο θαξπόδεζεο

Αγγνύξη

Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal®



ΣπγθέληξσζεΦξόλνο εθαξκνγήο

0,5%
ζην μεθίλεκα ηεο θαξπόδεζεο

Κξηζάξη

Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal®



ΣπγθέληξσζεΦξόλνο εθαξκνγήο

0,5%

ζηελ έλαξμε ηνπ θαιακώκαηνο

ζην ζρεκαηηζκό ησλ γνλάησλ

ζηελ εκθάληζε ηνπ θύιινπ «ζεκαίαο»

ζηελ νινθιήξσζε ηεο άλζεζεο

Φεηκσληάηηθν Σηηάξη

Γοζολογίερ τεκαζμών Magnisal®



Καηάλληλο για 

τεκαζμούρ

Καηάλληλο για 

NutrigationTM

Θπεπηικά 

πος 

παπέσοςν

Λίπαζμα ηηρ Haifa

N PMulti-K®

N  PMulti-MAP®

P KMulti-MKP®

Ca N
Multi-Cal®                                 

(ληηξηθό αζβέζηην)

Fe Mn Cu Zn

Multi-Micro                       

(ηρλνζηνηρεία ζε 

ρειηθή κνξθή)

Υδαηοδιαλςηά λιπάζμαηα ηηρ Haifa πος 

ζςνδςάζονηαι με ηο Magnisal®



Υδαηοδιαλςηά λιπάζμαηα ηηρ Haifa πος 

ζςνδςάζονηαι με ηο Magnisal®

Καηάλληλο για 

τεκαζμούρ

Καηάλληλο για 

NutrigationTM

Θπεπηικά 

πος 

παπέσοςν

Λίπαζμα ηηρ Haifa


N K + 

B S Mg ME

Multi-K®

εκπινπηηζκέλν

N P K Poly-Feed® GG

N P KPoly-Feed® Drip

N P KPoly-Feed® Foliar



N P K + 

θαλάζζια 

θύκια

Poly-Feed® MAR

N KBonus-npK®


