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Η παρουσία μας στην αγορά, είναι αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας, της βαθιάς γνώσης και της μακρόχρονης
εμπειρίας μας στη θρέψη των καλλιεργειών.
Επικεντρωμένοι στην έρευνα και την καινοτομία, αξιοποιούμε το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας και
προσφέρουμε μια πλήρη σειρά καινοτόμων προϊόντων θρέψης, που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις απαιτήσεις
της σύγχρονης γεωργίας:

• απλά Αζωτούχα λιπάσματα Nutrammon®, Nitrocan®, Novacan stabil®
• Αζωτούχα λιπάσματα με Θείο (S) Fertammon®
• υψηλής ποιότητας σύνθετα NP λιπάσματα Nutriphos®
• υψηλής ποιότητας σύνθετα NPΚ-MOP λιπάσματα Nutrifert®
• υψηλής ποιότητας σύνθετα NPK-SOP πολυθρεπτικά λιπάσματα Complefert®
• προηγμένης τεχνολογίας λιπάσματα με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης NutrActive®
• καινοτόμα λιπάσματα με νανοπολυμερή τεχνολογία Ωmega® fert
• σύνθετα υδατοδιαλυτά λιπάσματα Comple-Fert® Drop & Nutri-Fast® Drop
• απλά υδατοδιαλυτά λιπάσματα Premium® line
Κατέχουμε ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, ως η μοναδική παραγωγός και εμπορική εταιρεία λιπασμάτων
στην Ελλάδα. Τα πολλαπλά πλεονεκτήματα και τα άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας,
δημιουργούν ισχυρά σήματα που αναγνωρίζονται μεταξύ των κορυφαίων στον κόσμο και εξάγονται σε όλες τις
Ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.
Σταθερά προσηλωμένοι στις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και των ανθρώπων της, παρακολουθούμε από
κοντά τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα και ανταποκρινόμαστε στις αλλαγές και τις προκλήσεις της εποχής μας,
προτείνοντας νέες καλλιεργητικές τεχνικές και υψηλής ποιότητας προϊόντα, που μεγιστοποιούν την
αποδοτικότητα της λίπανσης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής και σέβονται το περιβάλλον.
Επιδίωξή μας είναι να κατοχυρωθούμε στη συνείδηση των πελατών και των προμηθευτών μας, ως ο πλέον
αξιόπιστος και μακροπρόθεσμος συνεργάτης τους και να τους προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις, που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.
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Η γόνιµη δύναµη

Απλά
Αζωτούχα
λιπάσματα

Το Άζωτο μαζί με το Νερό, τον Άνθρακα,
το Οξυγόνο και το Υδρογόνο είναι
θεμελιώδη θρεπτικά στοιχεία για την
ύπαρξη της ζωής και κάθε έμβιου
οργανισμού στη φύση. Στα φυτά
συμμετέχει περισσότερο από κάθε άλλο
θρεπτικό στοιχείο στη δημιουργία του
φυτικού σώματος και στις ζωτικές
λειτουργίες της ανάπτυξης και της
παραγωγής.
Ως συστατικό της χλωροφύλλης
εμπλέκεται στη διαδικασία της
φωτοσύνθεσης και στην παραγωγή των
υδατανθράκων, που αποτελούν τη βάση
της τροφικής αλυσίδας και τον μοναδικό
λόγο για τον οποίο ο άνθρωπος ανέπτυξε
τη γεωργία.
Ως δομικό στοιχείο των Αμινοξέων, των
πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων
παίζει καθοριστικό ρόλο στις
ενεργειακές μεταβολές, στην
αναπαραγωγή των φυτών μέσα στο
χρόνο και τελικά στην ανάπτυξη και την
απόδοση των καλλιεργειών.

Ιδιότητες

Πλεονεκτήματα

Τα Nutrammon® είναι υψηλής ποιότητας Αζωτούχα λιπάσματα, που
εφοδιάζουν με αφομοιώσιμες μορφές Αζώτου τα φυτά και
προάγουν προάγουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της
παραγωγής. Στον κόκκο τους συνδυάζονται με απόλυτη
καθαρότητα και σε ισορροπημένη αναλογία (50 : 50) οι δύο
αφομοιώσιμες για τα φυτά μορφές Αμμωνιακού ΝΗ4 και Νιτρικού
ΝΟ3 Αζώτου.

• Όλο το Άζωτο περιέχεται σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή για τα

Η ταχεία απορρόφηση των Νιτρικών καλύπτει τις άμεσες
απαιτήσεις της καλλιέργειας, ενώ το Αμμωνιακό κλάσμα λειτουργεί
ως «εφεδρεία» εξασφαλίζοντας τη μεσοπρόθεσμη τροφοδοσία της.
Η απορρόφηση του Αζώτου γίνεται με τρόπο εύκολο και άμεσο και
χωρίς την παρεμβολή εξωγενών παραγόντων μεταξύ φυτού και
λιπάσματος, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ουρίας και της
Θειικής Αμμωνίας.
Τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες εδάφους
αποτελούν την πιο αξιόπιστη πηγή για την άμεση τροφοδοσία των
φυτών με Άζωτο προσφέροντας στον παραγωγό τη δυνατότητα για
ευέλικτο προγραμματισμό της λίπανσης. Tα Nutrammon® έχουν
αμελητέα επίδραση στην οξύτητα του εδάφους και διατηρούν
αναλλοίωτες τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες, σε σύγκριση με τα
υπόλοιπα Αζωτούχα λιπάσματα.
Οι καλλιέργειες που λιπαίνονται με Nutrammon®, παρουσιάζουν
εύρωστη ανάπτυξη και υψηλές αποδόσεις, έχουν μικρότερες
απαιτήσεις σε νερό και παράγουν προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνη
και υδατάνθρακες βελτιώνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
παραγωγής.

φυτά.

• Ισορροπημένη αναλογία (50 : 50) Αμμωνιακού ΝΗ4 και Νιτρικού
ΝΟ3 Αζώτου.

• Αρμονική θρέψη, που καλύπτει τις άμεσες και μεσοπρόθεσμες
ανάγκες των φυτών.

• Αξιόπιστη τροφοδοσία της καλλιέργειας όλες τις εποχές του
χρόνου. Ευελιξία στον προγραμματισμό της λίπανσης.

• Μικρότερη εξάχνωση του Αζώτου το καλοκαίρι από
οποιοδήποτε άλλο Αζωτούχο λίπασμα.

• Αυξάνουν την πρόσληψη κατιόντων (Κ, Ca, Mg) από την
καλλιέργεια και περιορίζουν την τοξική επίδραση του χλωρίου
(Cl).

• Επηρεάζουν την οξύτητα του εδάφους λιγότερο από άλλα
λιπάσματα.

• Καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο τις αυξημένες ανάγκες σε
Άζωτο τόσο στη βλαστική περίοδο όσο και κατά την ανάπτυξη
των καρπών.

• Αυξάνουν τις στρεμματικές αποδόσεις και την
περιεκτικότητα των παραγόμενων προϊόντων σε
υδατάνθρακες και πρωτεΐνη.
• Εξασφαλίζουν ομοιόμορφη διασπορά του
Αζώτου στον αγρό
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Νιτρικό Άζωτο
(NO3)

Η επάρκεια και η ορθολογική διαχείριση
του Αζώτου, αποτελεί το σημαντικότερο
παράγοντα για την ευρωστία και την
παραγωγικότητα των καλλιεργειών στη
σύγχρονη γεωργία.

Αμμωνιακό Άζωτο
(ΝΗ4)

Η περίσσεια του ευνοεί την παραγωγή
φυτών ευπαθών στις ασθένειες και τις
περιβαλλοντικές συνθήκες, καθυστερεί
την άνθιση, μειώνει την καρπόδεση,
οψιμίζει την ωρίμανση και ζημιώνει την
παραγωγή.

Ολικό Άζωτο (N)

Η έλλειψή του οδηγεί σε μείωση της
γονιμότητας του εδάφους, καχεκτική
ανάπτυξη, πρόωρη γήρανση των φυτών,
μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση
της ποιότητας.

Νutrammon® 33,5-0-0

33.5%

16,5%

17%

Νutrammon® 34,5-0-0

34,5%

17%

17,5%

Νutrammon® solub 34,5-0-0

34,5%

17%

17,5%
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λιπάσματα

Ιδιότητες
Τα Nitrocan® έχουν αναπτυχθεί για να κλιμακώνουν την τροφοδοσία των φυτών με άμεσα
διαθέσιμες και πλήρως αφομοιώσιμες μορφές Αζώτου. Συνδυάζουν ισορροπημένα (50:50) την
ταχεία δράση του Νιτρικού με την παρατεταμένη διαθεσιμότητα του Αμμωνιακού Αζώτου και
καλύπτουν με άριστο τρόπο τόσο τις άμεσες όσο και τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες των
καλλιεργειών.
Το διαθέσιμο Νιτρικό Άζωτο προσλαμβάνεται άμεσα από τις ρίζες καλύπτοντας τις τρέχουσες
ανάγκες της καλλιέργειας, ενώ το Αμμωνιακό απορροφάται σταδιακά προσφέροντας επαρκή
θρέψη της καλλιέργειας για τις επόμενες φάσεις της ανάπτυξης.
Πλούσια σε Ασβέστιο, προστατεύουν το έδαφος από την οξίνηση, σταθεροποιούν τη δομή και
την πλαστικότητά του, προάγουν τον αερισμό του εδάφους και τη διαπερατότητα του νερού και
εξασφαλίζουν την εύρωστη και ζωηρή ανάπτυξη της καλλιέργειας. Στα νεαρά φυτά συμβάλλει
στη δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και εύρωστης φυλλικής επιφάνειας. Την περίοδο
της ανθοφορίας ενισχύει τη γονιμότητα και αυξάνει τον αριθμό των σχηματιζόμενων καρπών.
Μετά την καρπόδεση μειώνει την καρπόπτωση και συμβάλλει καθοριστικά στην φυσιολογική
ανάπτυξη των καρπών, ενώ σε μεταγενέστερα στάδια βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και
τη συντηρησιμότητά τους.

Πλεονεκτήματα

• Ισορροπημένη αναλογία (50 : 50) Αμμωνιακού ΝΗ4 και
Νιτρικού ΝΟ3 Αζώτου.

• Άμεση και μεσοπρόθεσμη θρέψη προσαρμοσμένη στις
ανάγκες των φυτών.

• Αξιόπιστη τροφοδοσία της καλλιέργειας όλες τις εποχές του
χρόνου. Ευελιξία στον προγραμματισμό της λίπανσης.

• Προστασία του Αζώτου από έκπλυση και εξάχνωση.
Ελαχιστοποίηση απωλειών.

• Ικανότητα αξιοποίησης της εδαφικής υγρασίας που δίνει τη
δυνατότητα χρήσης σε ξηροθερμικές περιοχές.

• Εφοδιασμός του εδάφους με Ασβέστιο. Βελτίωση της
γονιμότητας.

• Ουδέτερη αντίδραση στο έδαφος. Κατάλληλα για όλους τους
τύπους των εδαφών.

• Πρόσθετος εφοδιασμός των καλλιεργειών με Μαγνήσιο και
Βόριο (Nitrocan® special).

Ο πρόσθετος εφοδιασμός των καλλιεργειών, και ειδικά της δεντροκομίας και των κηπευτικών,
με Βόριο και Μαγνήσιο, προλαμβάνει τις τροφοπενίες αυτών των στοιχείων και διεγείρει την
παραγωγή και τη διακίνηση των υδατανθράκων συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της
βλάστησης και της καρποφορίας.

• Άριστη κοκκομετρία, που εγγυάται μεγάλο πλάτος εφαρμογής
και ομοιόμορφη διασπορά του Αζώτου στο έδαφος.

Η άριστη κοκκομετρία και η ελάχιστη εδαφική υγρασία που απαιτείται για τη διαλυτοποίηση
των θρεπτικών στοιχείων καθιστούν δυνατή τη χρήση τους σε ξηροθερμικές περιοχές με
χαμηλό όγκο βροχοπτώσεων και σε εδάφη με μικρή υδατοϊκανότητα.

Νιτρικό Άζωτο
(NO3)

26%

13%

13%

-

-

Nitrocan® 27-0-0

27%

13,5%

13,5%

-

-

Nitrocan® special 27-0-0 +5MgO +0,2B 27%

13,5%

13,5%

5%

0,2%

Βόριο
(B)

Αμμωνιακό Άζωτο
(ΝΗ4)

Nitrocan® 26-0-0

Μαγνήσιο
(MgO)

Ολικό Άζωτο (N)

Η άμεση και παρατεταμένη δράση και τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των Nitrocan®,
αυξάνουν την αποδοτικότητα της λίπανσης και τα καθιστούν κατάλληλα για την κάλυψη των
αναγκών όλων των καλλιεργειών σε όλους τους τύπους εδαφών.
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Αζωτούχα
λιπάσματα

stabil

stabil

Ιδιότητες

Πλεονεκτήματα

Novacan stabil® συγκεντρώνουν όλα τα νεότερα δεδομένα της σύγχρονης έρευνας και
τεχνογνωσίας στη θρέψη των φυτών και αποτελούν μοναδικά προϊόντα στην παγκόσμια αγορά
Αζωτούχων λιπασμάτων που συνδυάζουν στον ίδιο κόκκο τα πολλαπλά καλλιεργητικά της
Ασβεστούχος Νιτρικής Αμμωνίας (CAN) με την τεχνολογία του σταθεροποιημένου Αμμωνιακού
Αζώτου.

• Ισορροπημένη αναλογία (50:50) σταθεροποιημένου

• Αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων από την ομαλή
τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου.

• Προστασία του Αζώτου στο έδαφος και ελαχιστοποίηση των
απωλειών λόγω έκπλυσης και εξαέρωσης.

• Ελεγχόμενη παροχή Αζώτου στην καλλιέργεια σύμφωνα με τις
εκάστοτε απαιτήσεις της.

• Ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής της λίπανσης και εγγυημένη
παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

• Εφοδιασμός του εδάφους με Ασβέστιο. Βελτίωση της
γονιμότητας.

• Ικανότητα αξιοποίησης της εδαφικής υγρασίας που δίνει τη
δυνατότητα χρήσης σε ξηροθερμικές περιοχές.

• Διεγείρει την ανάπτυξη της ρίζας και βελτιώνει την πρόσληψη
του νερού και των θρεπτικών στοιχείων.

• Πρόσθετος εφοδιασμός των καλλιεργειών με Μαγνήσιο και
Βόριο (Novacan® special 27N stabil).

• Ουδέτερη αντίδραση στο έδαφος. Κατάλληλα για όλους τους
τύπους των εδαφών.

• Άριστη κοκκομετρία, που εγγυάται μεγάλο πλάτος εφαρμογής

Βόριο
(B)

και ομοιόμορφη διασπορά του Αζώτου στο έδαφος.

Μαγνήσιο
(MgO)

Η άριστη κοκκομετρία, η υψηλή διαλυτότητα,
η αυξημένη διαθεσιμότητα του Αζώτου και η
πλούσια περιεκτικότητα σε Ασβέστιο,
καθιστούν τα Novacan stabil®
την καλύτερη επιλογή
για την επιφανειακή
λίπανση όλων των
καλλιεργειών και σε
όλους τους τύπους
των εδαφών.

χρονικό διάστημα.

Κυαναμιδικό
Άζωτο

Πλούσια σε Ασβέστιο, προστατεύουν το έδαφος από την οξίνιση, σταθεροποιούν τη δομή και την
πλαστικότητά του, προάγουν τον αερισμό του εδάφους και τη διαπερατότητα του νερού και
εξασφαλίζουν την εύρωστη και ζωηρή ανάπτυξη της καλλιέργειας. Στα νεαρά φυτά συμβάλλει
στη δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και εύρωστης φυλλικής επιφάνειας. Την περίοδο
της ανθοφορίας ενισχύει τη γονιμότητα και αυξάνει τον αριθμό των καρπών. Μετά την καρπόδεση
μειώνει την καρπόπτωση και συμβάλλει καθοριστικά στην φυσιολογική ανάπτυξη των καρπών,
ενώ σε μεταγενέστερα στάδια βελτιώνει τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά και τη συντηρησιμότητά τους.

• Συνεχής και παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας για μεγάλο

Νιτρικό Άζωτο
(NO3)

Με αυτό τον τρόπο, τα Novacan stabil® διαθέτουν τη μοναδική ικανότητα να λειτουργούν στα
πρώιμα στάδια της ανάπτυξης των καλλιεργειών ως Νιτρικές Αμμωνίες, ενώ στα μεταγενέστερα
στάδιά της καρποφορίας, συμπεριφέρονται ως βραδείας αποδέσμευσης λιπάσματα, προσφέροντας
αφομοιώσιμο Άζωτο στα φυτά μέχρι τα τελευταία στάδια του βιολογικού τους κύκλου.

κόκκο, κατά τη διάρκεια παραγωγής του λιπάσματος για
εγγυημένη σταθεροποίηση του Αζώτου.

Αμμωνιακό Άζωτο
(ΝΗ4)

Η ισορροπημένη αναλογία (50:50) μεταξύ του σταθεροποιημένου Αμμωνιακού και Νιτρικού
Αζώτου εξασφαλίζει τον επαρκή εφοδιασμό των φυτών και με τις δύο αφομοιώσιμες μορφές του
Αζώτου. Η Νιτρική μορφή (ΝΟ3) προσλαμβάνεται άμεσα από τις ρίζες και την απαιτούμενη ενέργεια
για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος των φυτών, ενώ το σταθεροποιημένο
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) συγκρατείται στο έδαφος, παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα
διαθέσιμο στην καλλιέργεια και καλύπτει ιδανικά τις ανάγκες των φυτών στα στάδια της καρπόδεσης
και της ωρίμανσης.

• Ενσωμάτωση του Επιβραδυντή Νιτροποίησης (DCD) στον

Ολικό Άζωτο (N)

Η παρουσία του παρεμποδιστή Νιτροποίησης (DCD) σε κάθε κόκκο, προστατεύει το Άζωτο από την
οξείδωση, ελαχιστοποιεί τις απώλειες λόγω έκπλυσης και εξαέρωσης και εξασφαλίζει την άμεση και
παρατεταμένη θρέψη των φυτών με αφομοιώσιμο Άζωτο καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής
περιόδου.

Αμμωνιακού ΝΗ4 και Νιτρικού ΝΟ3 Αζώτου.

Novacan® 27N stabil 27-0-0

27%

13,5%

13,29%

0,21%

-

-

Novacan® special 27N stabil
27-0-0 +5MgO +0,2B

27%

13,5%

13,29%

0,21%

5%

0,2%

Η γόνιµη δύναµη
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Αζωτούχα λιπάσματα

Αζωτούχα
λιπάσματα
με Θείο
Ιδιότητες

με Θείο
Το Θείο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο
για την ολοκληρωμένη θρέψη των
καλλιεργειών.
Αποτελεί σημαντικό στοιχείο των φυτών,
συμμετέχει στις περισσότερες μεταβολικές
διεργασίες και ασκεί καθοριστική επίδραση
στη βλάστηση και την παραγωγή.
Η δραστηριότητά του εντός του φυτού είναι
στενά συνδεδεμένη με το Άζωτο.
Γι’ αυτό η έλλειψη του ενός εκ των δύο
στοιχείων μειώνει την εκμετάλλευση του
Αζώτου από τα φυτά, καταστέλλει την
πρωτεϊνοσύνθεση και προκαλεί ανάσχεση
της ανάπτυξης. Κύρια πηγή για τον
εφοδιασμό των καλλιεργειών με Θείο είναι
οι ποσότητες, που επιστρέφουν από την
ατμόσφαιρα στο έδαφος με τις
βροχοπτώσεις.
Η μικρή σημασία που είχε δοθεί τα
προηγούμενα χρόνια στη σπουδαιότητα
του Θείου (S) και η συνεχής μείωση της
συγκέντρωσής του στην ατμόσφαιρα, έχει
οδηγήσει σε εξάντληση των αποθεμάτων
του, με αρνητικές επιπτώσεις στη
γονιμότητα των εδαφών και την
παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Τα Fertammon® είναι υψηλής ποιότητας λιπάσματα, που έχουν
αναπτυχθεί με κριτήριο την αποτελεσματική τροφοδοσία των
καλλιεργειών με Άζωτο και Θείο.
Συνδυάζουν σε ειδική αναλογία στον κόκκο τις αφομοιώσιμες για
τα φυτά μορφές Αζώτου με το Θείο. Το Νιτρικό Άζωτο απορροφάται
άμεσα από τις ρίζες, ενώ το Αμμωνιακό συγκρατείται στο έδαφος
και παρατείνει τον επαρκή εφοδιασμό της καλλιέργειας
καλύπτοντας τις ανάγκες της σε μεταγενέστερα στάδια του κύκλου
της.
Το Θείο που περιέχουν προσλαμβάνεται από τα φυτά, συμβάλλει
στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και εισερχόμενο στο
μεταβολισμό αυξάνει την αποτελεσματικότητα του Αζώτου.
Στα αλκαλικά ελληνικά εδάφη που παρουσιάζουν προβλήματα
μειωμένης διαθεσιμότητας του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων, η
παρουσία του Θείου προκαλεί πτώση της οξύτητας στο
μικροπεριβάλλον των κόκκων, με αποτέλεσμα να διαλυτοποιούνται
αυτά τα στοιχεία και να αυξάνεται η διαθεσιμότητα τους στην
καλλιέργεια.
Η άριστη κοκκομετρία εγγυάται την ομοιόμορφη διασπορά των
θρεπτικών στοιχείων στον αγρό, ενώ η ειδικά μελετημένη σύνθεση
εξασφαλίζει τον επαρκή εφοδιασμό με Άζωτο και Θείο όλων των
καλλιεργειών και σε όλους τους τύπους των εδαφών.
Το Fertammon® 26-0-0 (+29) καλύπτει με ιδανικό τρόπο τις
ανάγκες της μεγάλης καλλιέργειας ενώ το Fertammon® special
25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4 είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις
ειδικές απαιτήσεις της δεντροκομίας, της αμπελουργίας και των
κηπευτικών.

Η σύγχρονη γεωργική έρευνα και
πρακτική, έχει επισημάνει την
καθοριστική συνεισφορά του
στην ολοκληρωμένη θρέψη των
καλλιεργειών και τη σημασία της
στοχευμένης λίπανσης των
καλλιεργειών με Θείο, ως
προϋπόθεση για την αύξηση των
αποδόσεων και την παραγωγή
ποιοτικών προϊόντων.

Η γόνιµη δύναµη
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Αζωτούχα
λιπάσματα
με Θείο

Σύνθετα NP λιπάσματα
Πλεονεκτήματα

• Άριστος εφοδιασμός των καλλιεργειών με Άζωτο και Θείο για αύξηση των αποδόσεων και της
ποιότητας.

• Καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου λόγω της συνεργιστικής δράσης του Θείου.
• Ειδική αναλογία Νιτρικού και Αμμωνιακού Αζώτου για μέγιστη απορρόφηση από την
καλλιέργεια.

• Δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και καλή εγκατάσταση των φυτών στα αρχικά
στάδια ανάπτυξης.

• Αυξημένη απορρόφηση Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων στα αλκαλικά εδάφη.
• Πρόσθετος εφοδιασμός των καλλιεργειών με Σίδηρο και Ψευδάργυρο.
• Κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες και όλα τα είδη εδαφών.
• Κόκκοι αποδεδειγμένης ποιότητας για ομοιόμορφη διασπορά των θρεπτικών στοιχείων στον

Ολικό Άζωτο
(N)

Αμμωνιακό Άζωτο
(ΝΗ4)

Νιτρικό Άζωτο
(NO3)

Θείο
(SO3)

Ψευδάργυρος
(Zn)

Θειικός Σίδηρος
(FeSO4)

αγρό.

26%

18,7%

7,3%

29%

-

-

25%

18,1%

6,9%

Fertammon® 26
26-0-0 (+29)
Fertammon® special
25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4

29%

0,5%

0,5%

Η γόνιµη δύναµη
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Σύνθετα NP
λιπάσματα

Τα Nutriphos® είναι ιδανική πηγή
Φωσφόρου για τα φυτά σε όλους τους
τύπους εδαφών, και ειδικότερα στα
ουδέτερα και αλκαλικά ελληνικά εδάφη
πλεονεκτούν κατά πολύ από τα
Νιτροφωσφορικά λιπάσματα που
εισάγονται τα τελευταία χρόνια στην
ελληνική αγορά.
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Τα Nutriphos® NP είναι υψηλής ποιότητας σύνθετα πολυθρεπτικά
λιπάσματα.

• Υψηλής ποιότητας λιπάσματα από άριστες πρώτες ύλες.
• Υψηλή περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο που τα καθιστά μοναδικά στη βασική λίπανση

Συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο την παρατεταμένη δράση του
Αμμωνιακού Αζώτου με την πιο αφομοιώσιμη μορφή Φωσφόρου
αυξάνοντας την αποδοτικότητα της λίπανσης. Η υψηλή
διαλυτότητα και η πρόσθετη περιεκτικότητα σε Θείο βελτιώνουν
την εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων, και συμβάλλουν στην
ολοκληρωμένη θρέψη της καλλιέργειας. Η άριστη κοκκομετρία, η
ειδική επικάλυψη και η ενσωματωμένη τεχνογνωσία εγγυώνται την
απουσία προβλημάτων κατά την αποθήκευση και την ομοιόμορφη
διασπορά κατά την εφαρμογή.
Τα Nutriphos® NP διεγείρουν τη δημιουργία πλούσιου ριζικού
συστήματος και εξασφαλίζουν την καλύτερη εγκατάσταση και
ανάπτυξη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών.

των καλλιεργειών.

• Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για εφοδιασμό της
καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών.

• Πρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου
και των Ιχνοστοιχείων.

• Ομοιόμορφη διάχυση των θρεπτικών στοιχείων, λόγω της υψηλής διαλυτότητας
κόκκων.

• Άριστη κοκκοποίηση με συμπαγείς και σφαιρικούς κόκκους που διευκολύνει
την ροή και δε δημιουργεί σκόνη.

• Μεγάλο πλάτος εφαρμογής και ομοιόμορφη διασπορά, χωρίς κενά στο χωράφι.

Τρόπος δράσης

Ασβέστιο
(CaO)

Μαγνήσιο
(MgO)

Θείο
(SO3)

Αυτός ο μηχανισμός δράσης, καθιστά τα Nutriphos® ως την
καλύτερη πηγή Φωσφόρου για τα φυτά και μοναδικά λιπάσματα για
τις απαιτήσεις των ελληνικών εδαφών.

Φώσφορος
(Ρ2Ο5)

Όταν ο κόκκος του λιπάσματος έρθει σε επαφή με το έδαφος, ο
Φώσφορος που περιέχει απορροφά νερό και υδρολύεται
σχηματίζοντας ένα όξινο διάλυμα τριών ενώσεων. Οι δύο από αυτές
τις ενώσεις εισέρχονται στο εδαφικό διάλυμα και εφοδιάζουν
άμεσα τα φυτά. Η τρίτη ένωση του Φωσφόρου λειτουργεί σαν
«αποθήκη» και καλύπτει τις απαιτήσεις της καλλιέργειας στα
μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης. Η παρουσία του
Αμμωνιακού Αζώτου και του Θείου δημιουργεί συνέργιες μεταξύ
των στοιχείων, μειώνει την ακινητοποίηση και αυξάνει την
αποδοτικότητα της λίπανσης.

ΝιτρικόΆζωτο
(NO3)

Το Άζωτο των Nutriphos® NP περιέχεται στο σύνολο του ή στο
μεγαλύτερο ποσοστό σε Αμμωνιακή μορφή, ενώ ο Φώσφορος στην
πλέον υδατοδιαλυτή και αφομοιώσιμη για τα φυτά μορφή, του
δισόξινου ορθοφωσφορικού Ασβεστίου.

Αμμωνιακό
Άζωτο (ΝΗ4)

Στον σχεδιασμό των Nutriphos® NP έχουν
ληφθεί υπόψη όλα τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του Αζώτου και του
Φωσφόρου και έχουν αναπτυχθεί
προϊόντα που εξασφαλίζουν τη μέγιστη
διαθεσιμότητά τους στο έδαφος. Η ειδική
διαδικασία παραγωγής τους, επιτυγχάνει
υψηλότατη διαλυτότητα (90%) του
Φωσφόρου και αυξάνει την αφομοίωση
του από την καλλιέργεια. Το Άζωτο
περιέχεται στο σύνολο του ή στο
μεγαλύτερο ποσοστό σε Αμμωνιακή
μορφή επιμηκύνοντας την θρέψη, ενώ ο
πρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο
βελτιώνει την αξιοποίηση του από τα
φυτά και ενισχύει την
αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Πλεονεκτήματα

ΟλικόΆζωτο
(N)

Το Άζωτο και ο Φώσφορος είναι
θεμελιώδη στοιχεία στην διαχείριση του
εδάφους και των καλλιεργειών. Η
ιδιαίτερη συμπεριφορά τους, επηρεάζει
την γονιμότητα του εδάφους και την
ανάπτυξη των καλλιεργειών περισσότερο
από οποιοδήποτε άλλο θρεπτικό στοιχείο.
Οι ενώσεις του Αζώτου κινούμενες
γρήγορα εντός του εδάφους,
παρουσιάζουν απώλειες και αποτελούν
συχνά περιοριστικό παράγοντα για την
επαρκή θρέψη των φυτών. Από την άλλη
πλευρά, η ισχυρή δέσμευση και η μικρή
διαλυτότητα του Φωσφόρου, τον
καθιστούν ως το πλέον δυσκίνητο
στοιχείο στο έδαφος και δυσχεραίνουν
την πρόσληψη του από τα φυτά. Η ομαλή
τροφοδοσία των καλλιεργειών με Άζωτο
και Φώσφορο προϋποθέτει εξειδικευμένη
τεχνογνωσία στην χημική βιομηχανία,
ώστε τα παραγόμενα λιπάσματα να
παρέχουν τα θρεπτικά στοιχεία σε μορφές
συμβατές και αφομοιώσιμες για τα φυτά.

Ιδιότητες

Nutriphos® dual-P 10-20-0 (+20)

10%

10%

-

20%

-

-

20%

Nutriphos® grand-P 10-25-0 (+20)

10%

10%

-

25%

-

-

20%

Nutriphos® oxifertil 12-12-0 (+28)

12%

12%

-

12%

-

-

28%

Nutriphos® oxisoil
15-13-0 (+35) +10CaO +2MgO

15%

15%

-

13%

10%

2%

35%

Nutriphos® classic 16-20-0 (+32)

16%

16%

-

20%

-

-

32%

Nutriphos® 20-10 20-10-0 (+20)

20%

14,8%

5,2%

10%

-

-

20%

Nutriphos® 22-11 22-11-0 (+22)

22%

16,5%

5,5%

11%

-

-

22%

Η γόνιµη δύναµη
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Σύνθετα
NPK-MOP

Σύνθετα NPK

λιπάσματα
Ιδιότητες

MOP λιπάσματα
Ο προσανατολισμός της σύγχρονης
γεωργίας στις υψηλές αποδόσεις, τα
ποιοτικά προϊόντα και η διαφύλαξη του
περιβάλλοντος, είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με την ποιότητα του
εδάφους και τις πρακτικές συντήρησης
του. Η προσαρμογή της λίπανσης στις
διαφορετικές θρεπτικές απαιτήσεις των
φυτών, αποτελεί το «κλειδί» για τη
διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους
και την υψηλή παραγωγικότητα των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Τα Nutrifert® NPK είναι μια
ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων, που
συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα και τη
μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της
θρέψης των καλλιεργειών.

Τα Nutrifert® NPK, είναι υψηλής ποιότητας σύνθετα πολυθρεπτικά
λιπάσματα. Η στοιχειακή τους σύνθεση είναι ειδικά προσαρμοσμένη
στις απαιτήσεις των καλλιεργειών εξασφαλίζοντας τον επαρκή
εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.
Η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία των θρεπτικών
στοιχείων, εξασφαλίζουν την άριστη τροφοδοσία των φυτών σε όλα
τα στάδια της ανάπτυξης.
Η άριστη κοκκομετρία και η ειδική επικάλυψη των κόκκων
διευκολύνουν τους χειρισμούς και εγγυώνται την ομοιόμορφη
διασπορά κατά την εφαρμογή.
Η υψηλή διαλυτότητα, η αυξημένη περιεκτικότητα σε Θείο, η
πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία που
συνδυάζονται τα θρεπτικά στοιχεία μεταξύ τους, μεγιστοποιούν την
αποτελεσματικότητα της λίπανσης και προάγουν την
παραγωγικότητα της καλλιέργειας.

Σε κάθε κόκκο περιέχονται τα θρεπτικά
στοιχεία σε μορφές πλήρως
αφομοιώσιμες και σε αναλογίες απόλυτα
προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των
καλλιεργειών. Οι περισσότεροι τύποι
εκτός από τα πρωτεύοντα θρεπτικά
(Ν-Ρ-Κ) είναι εφοδιασμένοι και με
δευτερεύοντα καθώς και μικροθρεπτικά
στοιχεία (S, Μg, B, Zn) ώστε να
εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη θρέψη
των φυτών.
Σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες των
ελληνικών εδαφών, τα Nutrifert® NPK
προσφέρουν τη δυνατότητα
προσαρμογής της λίπανσης στις
εκάστοτε εδαφικές και καλλιεργητικές
απατήσεις και επιτυγχάνουν την απόλυτη
θρεπτική επάρκεια και την
παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

δύναµη
Η γόνιµη
power
fertility
The
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Σύνθετα
NPK-MOP
λιπάσματα

Nutrifert® base
11-15-15 (+32)
Organofert®

(+12) +2MgO +0,3B
Nutrifert® starter

• Άμεση παροχή των θρεπτικών στοιχείων στην καλλιέργεια. Ελαχιστοποίηση των απωλειών.

Nutrifert® olistar 19-6-15

• Υψηλή περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο που τα καθιστά μοναδικά στη βασική λίπανση των

(+7) +2MgO +0,5B
Nutrifert® standard

όλους τους τύπους εδαφών.
• Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του Αζώτου και των
Ιχνοστοιχείων.
• Άριστη κοκκοποίηση με συμπαγείς κόκκους που δεν δημιουργούν σκόνη.

9%

9%

-

22%

22%

-

10%

-

-

11%

11%

-

15%

15%

-

20%

-

-

11%

11%

-

15%

15%

-

32%

-

-

12%

12%

-

12%

12%

-

35%

-

-

12%

9,4%

2,6%

8%

18%

2%

12%

18%

14%

4%

9%

6%

-

22%

19%

11,5%

7,5%

6%

15%

2%

20-10-10 (+15)

20%

14%

6%

10%

10%

-

15%

-

Nutrifert® super
21-8-8 (+16) +2MgO +TE

21%

14,3%

6,7%

8%

8%

2%

16%

0,1% 0,01%

Nutrifert® N-max
26-7-5 (+6) +0,5Zn

26%

14,9% 11,1%

7%

5%

-

Αμμωνιακό
Άζωτο (ΝΗ4)

Ψευδάργυρος (Zn)

11-15-15 (+20)

18-9-6 (+22) +0,2Zn

• Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για εφοδιασμό της καλλιέργειας σε

Βόριο (Β)

Nutrifert® basic

• Όλα τα θρεπτικά στοιχεία περιέχονται στον κόκκο σε αφομοιώσιμη μορφή για τα φυτά.

καλλιεργειών.

Θείο (SO3)

9-22-22 (+10)

Nutrifert® poly-bor 12-8-18

• Ειδική σύνθεση προσαρμοσμένη στις θρεπτικές απαιτήσεις των καλλιεργειών.

Μαγνήσιο (MgO)

Nutrifert® kali-phos

12-12-12 (+35) +10% O.Y.

Πλεονεκτήματα

Κάλιο (Κ2Ο)

Τα λιπάσματα Nutrifert® NPK εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη θρέψη και την υψηλή απόδοση
των καλλιεργειών που λιπαίνονται με αυτά.

Φώσφορος (Ρ2Ο5)

Η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία που συνδυάζονται μεταξύ τους τα
ουσιώδη και τα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους, αυξάνει τη
διαθεσιμότητα τους και επιτυγχάνει τη μέγιστη απορρόφηση από την καλλιέργεια.

Ολικό Άζωτο (Ν)

Κάθε κόκκος των Nutrifert® NPK συνδυάζει σε ισορροπημένη σχέση την ταχεία δράση του
Νιτρικού και την παρατεταμένη δράση του Αμμωνιακού Αζώτου. Ο Φώσφορος περιέχεται στην
πλέον αφομοιώσιμη μορφή, ενώ το Κάλιο είναι πλήρως υδατοδιαλυτό και άμεσα διαθέσιμο στα
φυτά. Επιπρόσθετα μια σειρά από δευτερεύοντα στοιχεία εμπλουτίζουν τη σύνθεση ανάλογα με
τον τύπο του λιπάσματος. Όταν ο κόκκος έρθει σε επαφή με το έδαφος απορροφά την εδαφική
υγρασία και διαχέει ομοιόμορφα τα θρεπτικά στοιχεία. Αυτό δημιουργεί μια ομοιογενή θρεπτική
περιοχή γύρο από τον κόκκο, που λειτουργεί σαν «θρεπτική αποθήκη» για τα φυτά. Από εκεί, τα
θρεπτικά στοιχεία εισέρχονται σταδιακά στο εδαφικό διάλυμα απορροφούνται από τα φυτά και
διεγείρουν την ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος.

Νιτρικό Άζωτο (NO3)

Τρόπος δράσης

7%

6%

0,3%
0,5%

-

0,2%
-

0,5%

• Μεγάλο πλάτος και ομοιόμορφη διασπορά, χωρίς κενά στο χωράφι.
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Σύνθετα NPK SOP

Σύνθετα
NPK SOP
πολυθρεπτικά
λιπάσματα
Ιδιότητες

πολυθρεπτικά λιπάσματα
Η αύξηση των αποδόσεων και η
παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών
προϊόντων είναι στενά συνδεδεμένη με
την αξιοποίηση της γεωργικής έρευνας
στον τομέα της θρέψης των
καλλιεργειών. Η δημιουργία καινοτόμων
προϊόντων, ικανών να παρέχουν
στοχευόμενη θρέψη και να καλύπτουν τις
ειδικές θρεπτικές απαιτήσεις των φυτών
σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης,
επηρεάζει καθοριστικά την
αποδοτικότητα της λίπανσης και την
παραγωγικότητα των καλλιεργειών.
Τα Complefert® είναι μια πλήρη σειρά
λιπασμάτων, που συνδυάζουν την υψηλή
ποιότητα και τη μακρόχρονη εμπειρία
στον τομέα της λίπανσης των
καλλιεργειών. Έχουν αναπτυχθεί για να
εφοδιάζουν τα φυτά με όλα τα
απαραίτητα μακροθρεπτικά στοιχεία N,
P, K, S, Mg καθώς και τα σπουδαιότερα
ιχνοστοιχεία B, Zn που απαιτούνται για
την ολοκληρωμένη θρέψη των
καλλιεργειών.

Τα Complefert®, είναι υψηλής ποιότητας σύνθετα λιπάσματα, που
περιέχουν το σύνολο των θρεπτικών στοιχειών που απαιτούνται για
την ολοκληρωμένη θρέψη και την εύρωστη ανάπτυξη των
καλλιεργειών. Η στοιχειακή τους σύνθεση είναι προσαρμοσμένη
στις ειδικές απαιτήσεις της δεντροκομίας, της αμπελουργίας, των
κηπευτικών και των σύγχρονων αροτραίων καλλιεργειών. Η πλήρως
αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία των θρεπτικών
στοιχείων, εξασφαλίζουν την άριστη τροφοδοσία των φυτών σε όλα
τα στάδια της ανάπτυξης.
Η άριστη κοκκομετρία, σε συνδυασμό με την υψηλή διαλυτότητα
και την αυξημένη περιεκτικότητα σε θείο, μεγιστοποιούν την
αποτελεσματικότητα της λίπανσης και την εκμετάλλευση των
θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια.
Σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες των ελληνικών εδαφών, τα
Complefert® ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στα
ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά και στο ξηροθερμικό
περιβάλλον της χώρας μας. Παρέχουν αξιόπιστη και ολοκληρωμένη
θρέψη, αυξάνουν τις αποδόσεις και προάγουν τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Η ειδική διαδικασία παραγωγής,
συνδυάζει με απόλυτα προσαρμοσμένη
αναλογία και με πλήρως αφομοιώσιμη
μορφή τα θρεπτικά στοιχεία
στον κάθε κόκκο των
Complefert®. Δημιουργεί
με αυτό τον τρόπο
συνέργειες μεταξύ τους,
αυξάνει την απορρόφησή
τους από την καλλιέργεια
και μεγιστοποιεί την
αποτελεσματικότητα της
λίπανσης.

Η γόνιµη δύναµη
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Σύνθετα
NPK SOP
πολυθρεπτικά
λιπάσματα

Complefert® bluestar
12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert® magni-plus 14-7-14
(+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Πλεονεκτήματα

Complefert® master

• Πλήρη σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία. Παρέχουν ολοκληρωμένη θρέψη
των καλλιεργειών.
• Πλήρως αφομοιώσιμες μορφές και ειδική αναλογία των θρεπτικών στοιχείων προσαρμοσμένη

15-5-20 (+20) +2ΜgO +TE
Complefert® magni-bor
20-5-10 (+18) +2MgO +0,5Β

8%

8%

-

12%

18%

2%

30%

0,02%

0,01%

-

12%

9,4%

2,6%

8%

17%

2%

27%

0,02%

0,01%

-

12%

9,7%

2,3%

10%

20%

2%

28%

0,02% 0,01%

-

12%

10,4%

1,6%

12%

17%

2%

30%

0,02% 0,01%

-

14%

10,8%

3,2%

7%

14%

4%

25%

15%

9,5%

5,5%

5%

20%

2%

20%

0,02% 0,01%

-

20%

12,6%

7,4%

5%

10%

2%

18%

0,5%

-

-

0,1%

-

Σίδηρος (Fe)

Βόριο (Β)

12-10-20 (+28) +2MgO +ΤΕ

Θείο (SO3)

Complefert® extra

Μαγνήσιο (MgO)

12-8-17 (+27) +2MgO +TE

Κάλιο (Κ2Ο)

Complefert® special

Φώσφορος (Ρ2Ο5)

Τα λιπάσματα Complefert® εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη θρέψη και την υψηλή παραγωγή
των καλλιεργειών που λιπαίνονται με αυτά.

8-12-18 (+30) +2MgO +ΤE

Νιτρικό Άζωτο
(NO3)

Η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία που συνδυάζονται μεταξύ τους τα
ουσιώδη και τα δευτερεύοντα θρεπτικά, δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους, αυξάνει τη
διαθεσιμότητά τους και επιτυγχάνει τη μέγιστη απορρόφηση από τα φυτά.

Complefert® premium

ΑμμωνιακόΆζωτο
(ΝΗ4)

Όταν ο κόκκος έρθει σε επαφή με το έδαφος, απορροφά την εδαφική υγρασία και διαχέει
ομοιόμορφα τα θρεπτικά στοιχεία. Αυτό δημιουργεί μια ομοιογενή θρεπτική περιοχή γύρω από
τον κόκκο, που λειτουργεί σαν «θρεπτική αποθήκη» για τα φυτά. Από εκεί, τα θρεπτικά στοιχεία
εισέρχονται σταδιακά στο εδαφικό διάλυμα, απορροφούνται από τα φυτά και διεγείρουν την
ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος.

Ολικό Άζωτο
(N)

Σε κάθε κόκκο των Complefert® συνδυάζονται σε ειδική αναλογία η ταχεία δράση του Νιτρικού
και η παρατεταμένη διάρκεια του Αμμωνιακού Αζώτου. Ο Φώσφορος περιέχεται στην πλέον
αφομοιώσιμη μορφή, ενώ το Κάλιο είναι πλήρως υδατοδιαλυτό και άμεσα διαθέσιμο στα φυτά.
Επιπρόσθετα το Θείο και μια σειρά από δευτερεύοντα στοιχεία και Ιχνοστοιχεία, εμπλουτίζουν
τη σύνθεση του λιπάσματος. Η ταυτόχρονη παρουσία του Αμμωνιακού Αζώτου, του
υδατοδιαλυτού Φωσφόρου και του Θείου μειώνουν την ακινητοποίησή τους στο έδαφος και
αυξάνουν τη μεταβολική τους δράση εντός του φυτού.

Ψευδάργυρος (Zn)

Τρόπος δράσης

0,1%

στις θρεπτικές απαιτήσεις των καλλιεργειών.
• Άριστη εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια.
• Ελαχιστοποίηση των απωλειών.
• Υψηλή περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο για παρατεταμένη θρέψη της
καλλιέργειας.
• Υψηλή διαλυτότητα του Φωσφόρου που φτάνει το 90% για εφοδιασμό της
καλλιέργειας σε όλους τους τύπους εδαφών.
• Επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο για καλύτερη εκμετάλλευση του
Αζώτου και των Ιχνοστοιχείων.
• Άριστη κοκκοποίηση με συμπαγείς κόκκους που δεν δημιουργούν σκόνη.
• Μεγάλο πλάτος και ομοιόμορφη διασπορά, χωρίς κενά στο χωράφι.
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Προηγμένης τεχνολογίας λιπάσματα
με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης

Προηγμένης
τεχνολογίας
λιπάσματα με
Άζωτο βραδείας
αποδέσμευσης
Η παρουσία στο έδαφος και των δύο
μορφών Αζώτου και ο επαρκής
εφοδιασμός των φυτών, με τρόπο ομαλό
και ανάλογο των απαιτήσεων τους,
αποτελούν το «κλειδί της επιτυχίας» για
την αύξηση των αποδόσεων και την
ποιότητα της παραγωγής.
Με τα «παραδοσιακά» λιπάσματα δεν
είναι εφικτή η προσαρμογή της
λίπανσης στις ανάγκες της καλλιέργειας.
Η προσφορά του Αζώτου αποκλίνει από
τη ζήτηση των φυτών και η λίπανση
συνοδεύεται από μεγάλες απώλειες
λιπάσματος προς τα βαθύτερα
στρώματα του εδάφους και την
ατμόσφαιρα.
Τα νέας γενιάς λιπάσματα NutrActive®,
αποτρέπουν τις απώλειες του
λιπάσματος, «σταθεροποιούν» το Άζωτο
στο έδαφος και παρατείνουν τη
διαθεσιμότητά του στην καλλιέργεια για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ιδιότητες
Τα NutrActive® είναι νέας γενιάς λιπάσματα, πού έχουν προκύψει
μετά από πολύχρονη έρευνα και πειραματισμό στον τομέα της
θρέψης των καλλιεργειών.
Κατά τη διαδικασία παραγωγής τους, σε κάθε κόκκο
ενσωματώνεται ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD)
που επιβραδύνει τη διαδικασία της Νιτροποίησης και επιμηκύνει
την παραμονή του Αζώτου στο έδαφος για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Πέραν από το μακράς διάρκειας Αμμωνιακό Άζωτο,
περιέχουν 20-40% Νιτρικό Άζωτο που καλύπτει τις άμεσες και
βραχυπρόθεσμες ανάγκες των φυτών.
Διατίθενται με την μορφή Αζωτούχων (Ν), σύνθετων
Αζωτοφωσφορούχων (ΝΡ) και πολυθρεπτικών (ΝΡΚ) λιπασμάτων
για την κάλυψη της βασικής και επιφανειακής λίπανσης όλων των
καλλιεργειών.
Η άριστη κοκκομετρία, η υψηλή διαλυτότητα, η αυξημένη
διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων και η πλούσια
περιεκτικότητα σε Θείο (S) καθιστούν τα NutrActive® την καλύτερη
επιλογή για την ορθολογική διαχείριση της λίπανσης και την
αύξηση των αποδόσεων στη σύγχρονη γεωργία.

Μέσω του επιβραδυντή νιτροποίησης
DCD μεταβάλλουν το ρυθμό
Νιτροποίησης, ρυθμίζουν την παροχή
του Αζώτου με βάση τις απαιτήσεις της
καλλιέργειας και διασφαλίζουν το
συνεχή εφοδιασμό των φυτών καθ' όλη
τη διάρκεια της καλλιεργητικής
περιόδου.

Η γόνιµη δύναµη

Με τα λιπάσματα NutrActive®,
αποκαθίσταται μια δυναμική διαδικασία
μεταξύ του λιπάσματος και της
καλλιέργειας. Η λίπανση προσαρμόζεται
στις εκάστοτε απαιτήσεις των φυτών,
αυξάνεται η αποτελεσματικότητά της και επιτυγχάνεται
η ολοκληρωμένη θρέψη και
η υψηλή παραγωγικότητα
των καλλιεργειών.
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Προηγμένης
τεχνολογίας
λιπάσματα με
Άζωτο βραδείας
αποδέσμευσης
Τρόπος δράσης

24-12-0 (+20) +0,5Zn

Πλεονεκτήματα
• Ενσωμάτωση του Επιβραδυντή Νιτροποίησης (DCD) στον κόκκο, κατά τη διάρκεια παραγωγής
του λιπάσματος για εγγυημένη σταθεροποίηση του Αζώτου.
• Συνεχής και παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο
μήνες.
• Αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων από την ομαλή τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο
μορφές Αζώτου.
• Ελεγχόμενη παροχή Αζώτου στην καλλιέργεια σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις της.
• Προστασία του Αζώτου στο έδαφος και ελαχιστοποίηση των απωλειών λόγω έκπλυσης και
εξαέρωσης.
• Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και καλύτερη πρόσληψη νερού και θρεπτικών
στοιχείων.
• Αυξημένη πρόσληψη Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων και εξοικονόμηση
ενέργειας από τα φυτά.
• Ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής της λίπανσης και εγγυημένη
παροχή Αζώτου σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

NutrActive® smart
24-12-0 (+20)
NutrActive® zinc
NutrActive® FerroZinc
11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn
NutrActive® special
12-12-17 (+30) +2MgO +TE
NutrActive magni-plus
14-7-14 (+25) +4MgO +TE
NutrActive® leader
15-15-15 (+15)
NutrActive® triple-S
15-15-15 (+25)
NutrActive® olivera
18-6-14 (+12) +2MgO +0,3B
NutrActive® vital
19-9-9 (+19) +0,3Zn
NutrActive® magni-bor
20-5-10 (+18) +2MgO +0,5B
NutrActive® bor
21-7-11 (+10) +0,3B
NutrActive® plus
24-6-7 (+12) +0,3Zn
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Σίδηρος (Fe)

Η μακρόχρονη και ισορροπημένη τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου, προάγει
την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνει την απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών
στοιχείων και επιτυγχάνει την εύρωστη ανάπτυξη και την υψηλή παραγωγικότητα των
καλλιεργειών.

20-20-0 (+22)

Ψευδάργυρος (Zn)

NutrActive® expert

Βόριο (Β)

Επιβραδύνοντας το ρυθμό μετατροπής του Αμμωνιακού Αζώτου σε Νιτρικό, τα λιπάσματα
NutrActive® εξασφαλίζουν την παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας και με τις δύο μορφές
Αζώτου. Ταυτόχρονα ρυθμίζουν την παροχή του Αζώτου με βάση τις ανάγκες των φυτών,
ελαχιστοποιούν τις απώλειες από έκπλυση και εξαέρωση και μεγιστοποιούν την
αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Θείο (SO3)

20-10-0 (+20)

Μαγνήσιο (MgO)

NutrActive® 20-10

Κάλιο (Κ2Ο)

27-0-0 (+28)

Φώσφορος (Ρ2Ο5)

NutrActive® 27N

Κυναμιδικό
Άζωτο

26-0-0 (+27) +0,3B

Νιτρικό Άζωτο
(NO3)

Τα λιπάσματα NutrActive® μέσω του επιβραδυντή νιτροποίησης DCD, σταθεροποιούν το
Αμμωνιακό Άζωτο, το προστατεύουν από τη μικροβιακή οξείδωση, και παρατείνουν τον χρόνο
παραμονής του στο έδαφος για 8 έως 12 εβδομάδες.

NutrActive® 26N Boro-plus

Αμμωνιακό Άζωτο
(ΝΗ4)

Κατά τη λίπανση με παραδοσιακά λιπάσματα, το σύνολο του προστιθέμενου Αζώτου
μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε Νιτρώδη και στη συνέχεια σε Νιτρικά άλατα. Λόγω αυτής της
μετατροπής, οι ρίζες των καλλιεργειών που λιπαίνονται με παραδοσιακά λιπάσματα βρίσκουν στο
έδαφος μόνο τη Νιτρική μορφή Αζώτου. Τα φυτά εξαναγκάζονται σε μονομερή Νιτρική θρέψη,
στερούνται το μεταβολικά απαραίτητο Αμμωνιακό Άζωτο και υποβαθμίζουν την ποσότητα και την
ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Ολικό Άζωτο
(N)

Η εύρωστη ανάπτυξη και η υψηλή παραγωγικότητα των καλλιεργειών προϋποθέτει την ομαλή
τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές του Αζώτου.

26%

18,3%

7,4%

0,3%

-

-

-

27%

0,3%

-

-

27%

19%

7,7%

0,3%

-

-

-

28%

-

-

-

20%

14,6%

5,18%

0,22%

10%

-

-

20%

-

-

-

20%

17,1%

2,64%

0,26%

20%

-

-

22%

-

-

24%

16,8%

6,93%

0,27%

12%

-

-

20%

-

-

24%

16,3%

7,45%

0,25%

12%

-

-

20%

-

0,5%

-

11%

10,8%

-

0,2%

22%

22%

-

10%

-

0,2%

0,2%

12%

10,3%

1,53%

0,17%

12%

17%

2%

30%

0,02%

0,01

-

14%

10,7%

3,12%

0,18%

7%

14%

4%

25%

-

0,1%

0,1%

15%

12,5%

2,28%

0,22%

15%

15%

-

15%

-

-

-

15%

12%

2,81%

0,19%

15%

15%

-

25%

-

-

-

18%

11,9%

5,9%

0,2%

6%

14%

2%

12%

0,3%

-

-

19%

13,9%

4,86%

0,24%

9%

9%

-

19%

-

0,3%

-

20%

12,2%

7,6%

0,2%

5%

10%

2%

18%

0,5%

-

-

21%

13%

7,8%

0,2%

7%

11%

-

10%

0,3%

-

-

24%

14,9%

8,9%

0,2%

6%

7%

--

12%

-

0,3%

-

-
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Καινοτόμα λιπάσματα με
νανοπολυμερή τεχνολογία

Καινοτόμα
λιπάσματα με
νανοπολυμερή
τεχνολογία

mega® fert
Ιδιότητες
Τα Ωmega fert® είναι προηγμένης τεχνολογίας χημικά λιπάσματα,
που αξιοποιούν όλα τα νεότερα δεδομένα της γεωργικής έρευνας
στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών.

Η ολοκληρωμένη θρέψη των φυτών και η
ανάπτυξη των λιπασμάτων αποτελούν
τον πυρήνα της σύγχρονης γεωργίας και
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την
αύξηση των αποδόσεων των
καλλιεργειών και τη βελτίωση της
ποιότητας των τροφίμων.
Ωστόσο, η αξιοποίηση των λιπασμάτων
από τα φυτά δεν είναι πλήρης.
Επηρεάζεται καθοριστικά από τις
ιδιότητες του εδάφους και συνοδεύεται
από υψηλές απώλειες θρεπτικών
στοιχείων, που μειώνουν την
αποτελεσματικότητα της λίπανσης.
Τα νέας γενιάς λιπάσματα Ωmega fert®,
συγκεντρώνουν όλα τα νεότερα
δεδομένα της γεωργικής έρευνας στη
θρέψη των καλλιεργειών και έχουν
αναπτυχθεί για να μεταβάλλουν
καθοριστικά τη συμπεριφορά των
θρεπτικών στοιχείων στο σύστημα
έδαφος-φυτό.

Η γόνιµη δύναµη

Κατά τη διαδικασία της παραγωγής τους, ενσωματώνεται σε κάθε
κόκκο η νανοτεχνολογία NHET, που προστατεύει τα θρεπτικά
στοιχεία από ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις, τα διατηρεί ενεργά
για μεγάλο χρονικό διάστημα και διευκολύνει την πρόσληψή τους
από την καλλιέργεια.
Διαθέτοντας την ικανότητα να παρεμποδίζουν τη διαδικασία
αδρανοποίησης των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, τα
Ωmega fert® προσφέρουν εύκολα αφομοιώσιμη τροφή στα φυτά,
πολλαπλασιάζουν τη θρεπτική αξία του λιπάσματος, μεγιστοποιούν
την αξιοποίηση του από την καλλιέργεια και επιτυγχάνουν υψηλές
στρεμματικές αποδόσεις.
Σχεδιασμένα να παρέχουν ολοκληρωμένη και αποδοτική θρέψη,
παράγονται και διατίθενται με τη μορφή Αζωτοφωσφορούχων (ΝΡ)
και πολυθρεπτικών (ΝΡΚ) λιπασμάτων, κατάλληλων για τη βασική
λίπανση όλων των καλλιεργειών.
Η άριστη κοκκομετρία, η υψηλή διαλυτότητα και η μοναδική
ικανότητα να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης,
καθιστούν τα Ωmega fert® κορυφαία λιπάσματα για την
ολοκληρωμένη θρέψη των καλλιέργειών και την αύξηση
αποδόσεων, ειδικά σε χαμηλής γονιμότητας και εξαντλημένα από
τη συνεχή καλλιέργεια εδάφη.

Μέσω της νανοτεχνολογίας ΝHET, που
ενσωματώνουν σε κάθε κόκκο,
αναστέλλουν την αδρανοποίηση των
θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και
ελαχιστοποιούν τις απώλειες προς στο
περιβάλλον. Αυξάνουν με αυτό τον
τρόπο τη διαθεσιμότητά τους για τα
φυτά, μεγιστοποιούν την
αποτελεσματικότητα της λίπανσης και
εξασφαλίζουν την παρατεταμένη
θρεπτική επάρκεια της καλλιέργειας για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Ο μηχανισμός δράσης τους οφείλεται στην ισχυρή ιονική εναλλακτική ικανότητα ( CEC = 650
meq/100gr) και στις χηλικές ιδιότητες της νανοτεχνολογίας NHET, που ενσωματώνεται σε κάθε
κόκκο του λιπάσματος.

• Προστασία των θρεπτικών στοιχείων του λιπάσματος από ανεπιθύμητες
αλληλεπιδράσεις και αύξηση της διαθεσιμότητάς τους για την καλλιέργεια.
• Αυξημένη πρόσληψη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Φωσφόρου και των
Ιχνοστοιχείων από τα φυτά, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Κινητοποίηση των δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και αξιοποίηση των υπολειμματικών στοιχείων
προηγούμενων λιπάνσεων.
• Ισχυρή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και αυξημένη πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων
και του νερού.
• Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της λίπανσης και βελτίωση της θρέψης των φυτών σε όλα τα στάδια της
ανάπτυξης.
• Υψηλότερες στρεμματικές αποδόσεις, λόγω της ολοκληρωμένης θρέψης και της αυξημένης τροφοδοσίας της
καλλιέργειας, με το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων.
• Ασφαλή στη χρήση και φιλικά προς το περιβάλλον.

18%

16,6%

14%

25%

-

-

29%

-

-

1,4%

23%

-

-

23%

-

-

12,6%

1,4%

18%

14%

-

27%

-

-

14%

10,8%

3,2%

8%

18%

2%

30%

0,01%

0,02%

14%

14%

22%

7%

-

20%

0,1%

0,1%

18%

12,5%

5,5%

8%

14%

2%

14%

-

0,3%

20%

14,8%

5,2%

10%

5%

-

21%

-

-

24%

14%

8%

8%

-

7%

0,3%

-

-

-

10%

Βόριο (Β)

Ψευδάργυρος
(Zn)

15%

Θείο (SO3)

Οι καλλιέργειες που λιπαίνονται με τα Ωmega fert®, παρουσιάζουν αυξημένη
πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων και του νερού, δημιουργούν ισχυρό ριζικό
σύστημα, εύρωστη φυλλική επιφάνεια και επιτυγχάνουν πλούσια ανθοφορία και
υψηλότερες αποδόσεις.

15%

Μαγνήσιο (MgΟ)

Τα λιπάσματα Ωmega fert® παρουσιάζουν τριπλή προστατευτική δράση. Αναστέλλουν την
ακινητοποίηση του Φωσφόρου αυξάνοντας την πρόσληψή του από τα φυτά, ελαχιστοποιούν
τις απώλειες των υπολοίπων θρεπτικών στοιχείων κλιμακώνοντας την τροφοδοσία της
καλλιέργειας και σχηματίζουν χηλικούς δεσμούς με τα Ιχνοστοιχεία διατηρώντας τα
ενεργά και διαθέσιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ωmega® fert
15-25-0 (+29)
Ωmega® fert
18-23-0 (+23)
Ωmega® fert
14-18-14 (+27)
Ωmega® fert
14-8-18 (+30) +2MgO +TE
Ωmega® fert
14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn
Ωmega® fert
18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B
Ωmega® fert
20-10-5 (+21)
Ωmega® fert
24-8-8 (+7) +0,3Zn

Κάλιο (Κ2Ο)

Τα Ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, B, Mn, Cu) προστατεύονται, τόσο μέσω της ιοντικής απορρόφησης στην
επιφάνεια του νανοπολυμερούς, κυρίως όμως μέσω των ισχυρών χηλικοποιητικών ιδιοτήτων του.
Σχηματίζοντας σταθερά σύμπλοκα με τα Ιχνοστοιχεία, η τεχνολογία NHET αποτρέπει την οξείδωση,
την αναγωγή και την κατακρήμνισή τους στο έδαφος και τα διατηρεί ενεργά διασφαλίζοντας την
επαρκή τροφοδοσία της καλλιέργειας σε όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου της.

Φώσφορος
(Ρ2Ο5)

Πέραν όμως από την προσρόφηση των κατιόντων που υπάρχουν στο έδαφος, η τεχνολογία ΝΗΕΤ
λειτουργεί και ως «συλλέκτης» όλων των θετικά φορτισμένων θρεπτικών στοιχείων που
προστίθενται στην καλλιέργεια με το λίπασμα (Κ, ΜgO, NH4, Ca, Fe, Zn, B, Mn, Cu). Συλλέγει το Κάλιο
και το Μαγνήσιο του λιπάσματος, προφυλάσσοντας τα από την έκπλυση στα αμμώδη και την ισχυρή
δέσμευση στα αργιλώδη εδάφη. Ταυτόχρονα, δημιουργεί δεσμούς με το Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4),
παρεμποδίζοντας τη μετατροπή του σε ελεύθερη Αμμωνία που προκαλεί απώλειες Αζώτου σε
περιόδους ξηρασίας.

Νιτρικό Άζωτο
(ΝΟ3)

Λόγω του ισχυρού αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου, το νανοπολυμερές NHET προσροφά στην
επιφάνειά του όλα τα εδαφικά κατιόντα (Ca, Mg, Fe, Al) που αντιδρούν με τον Φώσφορο. Αναστέλλει
με αυτό τον τρόπο το σχηματισμό αδιάλυτων ενώσεων του Φωσφόρου και το διατηρεί ελεύθερο και
εύκολα αφομοιώσιμο από την καλλιέργεια, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αμμωνιακό Άζωτο
(ΝΗ4)

Πλεονεκτήματα

Ολικό Άζωτο (N)

Τρόπος δράσης

Η γόνιµη δύναµη

Διάφορα λιπάσματα

Φώσφορος (Ρ2Ο5)

Κάλιο (Κ2Ο)

Μαγνήσιο (MgO)

Θείο (SO3)

Βόριο (Β)

21-0-0 (+60)
Crystallin® bor
21-0-0 (+60)
Crystallin® stabil
21-0-0 (+60)
Crystallin® bor stabil
21-0-0 (+60) +0,2B
Urea® 46N
46-0-0
Urea-S® 40N sprint
40-0-0 (+12)
U-Flex® 460
46-0-0
U-Flex® 400
40-0-0 (+12)
MasterKali®
0-0-30 (+42) +10MgO
ExpertKali®
0-0-50 (+45)
PhosFert® 20
0-20-0 (+27)
PhosFert® 46 triplo
0-46-0 (+5)

Καρβαμιδικό Άζωτο
(NH2)

21% 21%

-

-

-

-

60%

-

21% 21%

-

-

-

-

60%

0,3%

21% 21%

-

-

-

-

60%

-

21% 21%

-

-

-

-

60%

0,2%

Ολικό Άζωτο (N)
Crystallin®

Αμμωνιακό Άζωτο
(ΝΗ4)

Διάφορα λιπάσματα

46%

-

46%

-

-

-

-

-

40%

5%

35%

-

-

-

12%

-

46%

-

46%

-

-

-

-

-

24%

5%

35%

-

-

-

12%

-

-

-

-

-

30%

10%

42%

-

-

-

-

-

50%

-

45%

-

-

-

-

20%

-

-

27%

-

-

-

-

46%

-

-

5%

-

power
fertility
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Σύνθετα
υδατοδιαλυτά
λιπάσματα
Τα φυτά προσλαμβάνουν το νερό και τα
θρεπτικά στοιχεία, ως δομικά υλικά για
να «χτίσουν» το σώμα τους και να
επιτελέσουν όλες τις ζωτικές λειτουργείες
της ανάπτυξης και της παραγωγής.
Η διατήρηση και η επάρκεια του νερού
και των θρεπτικών στοιχείων είναι
θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη
των καλλιεργειών, την αύξηση των
αποδόσεων και την παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων.
Με την υδρολίπανση, η σύγχρονη
γεωργική πρακτική συνδυάζει με άριστο
τρόπο την άρδευση και την
ολοκληρωμένη θρέψη των καλλιεργειών.
Το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία
παρέχονται ταυτόχρονα, με ακρίβεια και
εντοπισμένα στο άμεσο περιβάλλον της
ρίζας.
Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η
πρόσληψή τους από τα φυτά,
πολλαπλασιάζεται η αξιοποίησή τους
από την καλλιέργεια και μεγιστοποιείται
το αποτέλεσμα τόσο
της άρδευσης
όσο και της
λίπανσης.

Ιδιότητες
Τα Comple-Fert® Drop είναι κορυφαίας ποιότητας υδατοδιαλυτά
λιπάσματα που ενσωματώνουν τα σύγχρονα δεδομένα της
γεωργικής έρευνας και τεχνογνωσίας στον τομέα της θρέψης των
καλλιεργειών.
Αναπτύχθηκαν για να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο σε
όλα τα απαιτητικά συστήματα εντατικής εκμετάλλευσης. Παρέχουν
ολοκληρωμένη και ποιοτική θρέψη στο δύσκολο εδαφικό
περιβάλλον του θερμοκηπίου και καλύπτουν τις ειδικές θρεπτικές
απαιτήσεις των υπαίθριων καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης
αξίας
Η προσεκτική επιλογή και ο άριστος συνδυασμό των πρώτων υλών,
τους προσδίδουν την μοναδική ικανότητα να ρυθμίζουν την οξύτητα
του θρεπτικού διαλύματος, προστατεύοντας τα θρεπτικά στοιχεία
από την δημιουργία δυσδιάλυτων ενώσεων και την ακινητοποίηση
τους στο έδαφος. Μέσω αυτού του μηχανισμού, ελαχιστοποιούν τις
απώλειες και αυξάνουν την διαθεσιμότητά τους στην καλλιέργεια,
μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της λίπανσης σε όλους
τους τύπους των εδαφών.
Ειδικότερα στα επιβαρυμένα - αλατούχα εδάφη, ο όξινος
χαρακτήρας των Comple-Fert® Drop διεγείρει την δραστηριότητα
του ριζικού συστήματος και σε συνδυασμό με την χαμηλή
αγωγιμότητά και την απουσία Χλωρίου (Cl), διευκολύνουν την
πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά διασφαλίζοντας
την ιδανική τροφοδοσία της καλλιέργειας ακόμη και σε περιβάλλον
ωσμωτικού stress ή υδατικής καταπόνησης.
Με πλούσια σύνθεση σε πρωτεύοντα θρεπτικά στοιχεία και μεγάλη
περιεκτικότητα σε χηλικά ιχνοστοιχεία, οι διαφορετικοί τύποι της
σειράς Comple-Fert® Drop προσφέρουν υψηλής ποιότητας θρέψη
σε όλες τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, και ανταποκρίνονται πλήρως
στις ανάγκες των διαφορετικών φάσεων του παραγωγικού κύκλου
των καλλιεργειών.
Η εξαιρετική καθαρότητα, η μελετημένη σύνθεση και η υψηλή
διαλυτότητα, καθιστά τα Comple-Fert® Drop κατάλληλα για κάθε
σύστημα υδρολίπανσης και ιδανική επιλογή για τις ευαίσθητες
θερμοκηπιακές και τις υπαίθριες καλλιέργειες των κηπευτικών και
της ανθοκομίας.

Η γόνιµη δύναµη
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Ιδιότητες

Θείο (SO3)

Σίδηρος (Fe)

Ψευδάργυρος (Zn)

Μαγγάνιο (Mn)

Βόριο (Β)

Χαλκός (Cu)

Μολυβδαίνιο (Mo)

14%

-

1,1%

700

400

300

300

300

20

20-20-20

20%

2,9% 4,5% 12,6% 20%

20%

-

1,1%

700

400

300

300

300

20

18-9-27 +1MgO

18%

1%

10,5%

700

400

300

300

300

20

16-8-32 +2MgO

16%

-

5,2% 700

400

300

300

300

20

9-15-29 +3MgO

9%

700

400

300

300

300

20

15-35-15

(Κ2Ο)

(Ρ2Ο5)

(NO3)

(MgO)

Μαγνήσιο

1,9% 25,1% 14%

Κάλιο

1%

Φώσφορος

28%

Νιτρικό Άζωτο

Αμμωνιακό Άζωτο

28-14-14

(ΝΗ4)

Ολικό Άζωτο (N)

ΚαρβαμιδικόΆζωτο
(NH2)

Τα Nutri-Fast® Drop είναι υψηλών προδιαγραφών υδατοδιαλυτά λιπάσματα που
αναπτύχθηκαν για να προσφέρουν στοχευμένη και αποτελεσματική θρέψη στις υπαίθριες
καλλιέργειες εντατικής εκμετάλλευσης.

4,3% 12,7%

9%

27%

1%

6,9%

9,1%

8%

32%

2%

2,5% 3,5%

3%

15%

29%

3%

15%

4,8%

1%

9,2%

35%

15%

-

4,1%

700

400

300

300

300

20

12-48-10

12%

7,3%

-

4,7%

48%

10%

-

2,3%

700

400

300

300

300

20

12-5-41

12%

-

8%

4%

5%

41%

-

8,9% 700

400

300

300

300

20

* Zn, Cu, Mn, Cu chelated EDTA, Fe chelated EDDHA
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19%

Περιέχουν σε πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και απόλυτα προσαρμοσμένη αναλογία το σύνολο
των μακροθρεπτικών στοιχείων (Ν, Ρ, Κ, S, Mg) και σε χηλική μορφή όλα τα απαραίτητα
ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo), που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη θρέψη και την
εύρωστη ανάπτυξη των φυτών.
Η χρήση τους στα συστήματα υδρολίπανσης, παρέχει ευελιξία στον σχεδιασμό της θρέψης και
επιτρέπει την κατάρτιση ισορροπημένων προγραμμάτων λίπανσης, που ανταποκρίνονται στις
θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας.
Η παροχή των θρεπτικών στοιχείων γίνεται ομοιόμορφα, με επακριβώς καθορισμένες
ποσότητες, με ισορροπημένες αναλογίες και με μορφές άμεσα διαθέσιμες στα φυτά.
Η λίπανση εναρμονίζεται πλήρως με τις θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας, μειώνονται οι
απώλειες προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους και βελτιώνεται η πρόσληψη του νερού
και των θρεπτικών στοιχείων.
Με υψηλή διαλυτότητα, στοιχειακή πληρότητα και ειδικά προσαρμοσμένη σύνθεση, τα
Nutri-Fast® Drop ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνουν την αντοχή
των φυτών στις ασθένειες και την ξηρασία και εξασφαλίζουν την άριστη τροφοδοσία της
καλλιέργειας σε όλα τα σιάδια ανάπτυξης.
Σχεδιασμένα να παρέχουν θρέψη ακριβείας, εφοδιάζουν τα φυτά με τρόπο ανάλογο των
απαιτήσεων τους, μειώνουν τις εισροές και εξοικονομούν πόρους προς όφελος της
καλλιέργειας.
Τα Nutri-Fast® Drop συνδυάζουν την οικονομικότητα
της λίπανσης με την υψηλή παραγωγικότητα,
αυξάνουν τις στρεμματικές αποδόσεις και
αποτελούν κορυφαία επιλογή για αξιόπιστη και
ολοκληρωμένη θρέψη των υπαίθριων κηπευτικών
και της δεντροκομίας.
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Σύνθετα
υδατοδιαλυτά
λιπάσματα

Ολικό Άζωτο
(N)

Αμμωνιακό
Άζωτο (ΝΗ4)

Νιτρικό Άζωτο
(NO3)

Καρβαμιδικό
Άζωτο (NH2)

Φώσφορος
(Ρ2Ο5)

Κάλιο (Κ2Ο)

Mαγνήσιο (MgO)

Θείο (SO3)

Χλώριο (Fe)

Σίδηρος (Fe)

Ψευδάργυρος
(Zn)

Μαγγάνιο
(Mn)

Bόριο (Β)

Χαλκός (Cu)

Moλυβδαίνιο
(Mo)

Απλά υδατοδιαλυτά λιπάσματα

20-20-20

20%

2%

2%

16%

20%

20%

-

5,7%

-

400

300

200

200

200

20

19-19-19

19%

4,3%

1,6% 13,1% 19% 19%

-

6,3% 6%

400

300

200

200

200

20

12-33-12

12%

9,3%

-

18,5%

-

400

300

200

200

200

20

15-5-30 +2MgO 15%

1,9%

2,7% 10,4%

5% 30%

2% 14%

9%

400

300

200

200

200

20

16-8-24 +3MgO 16%

2,7%

2,2% 11,1%

8%

24%

3% 15%

7,2% 400

300

200

200

200

20

8-12-34 +3MgO

8%

1,5%

2%

4,5%

12%

34%

3% 14,5% 10,4% 400

300

200

200

200

20

31-8-12

32%

2%

2%

27%

8%

12%

300

200

200

200

20

-

2,7% 33% 12%

-

2%

3,2% 400

* Zn, Cu, Mn, Cu chelated EDTA, Fe chelated EDDHA

Η γόνιµη δύναµη
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Απλά
υδατοδιαλυτά
λιπάσματα

Ιδιότητες
Τα Premium® line είναι κορυφαίας ποιότητας απλά υδατοδιαλυτά λιπάσματα, μοναδικής
καθαρότητας και εξαιρετικής διαλυτότητας στο νερό, ειδικά σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται
σε όλα τα σύγχρονα καλλιεργητικά συστήματα υδρολίπανσης, θερμοκηπιακών και υπαίθριων
εκμεταλλεύσεων, και ειδικότερα σε αυτά που απαιτούνται αυξημένες αποδόσεις και υψηλά
ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Αποτελούν μια νέα σειρά κρυσταλλικών προϊόντων, προερχόμενα από άριστες πρώτες ύλες, που
καλύπτουν πλήρως τις θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του βιολογικού
κύκλου, από την εγκατάσταση των φυτών έως και τη συγκομιδή των καρπών.
Κατά τη διαδικασία παραγωγής τους, τα θρεπτικά στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας
μια εξαιρετικής καθαρότητας και υψηλής διαλυτότητας κρυσταλλική ένωση, που διίσταται άμεσα
στο νερό, προσφέροντας 100% αφομοιώσιμα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά.
Η ταχεία και υψηλή διαλυτότητα των Premium® line στο νερό, δίνει τη δυνατότητα για
επαναλαμβανόμενη χορήγηση μικρών ποσοτήτων λιπάσματος κατευθείαν στο περιβάλλον που
αναπτύσσεται η ρίζα. Με αυτό τον τρόπο, μειώνονται οι απώλειες των θρεπτικών στοιχείων από το
έδαφος, εναρμονίζεται η θρέψη ανάλογα των απαιτήσεων των φυτών, αυξάνεται η αποδοτικότητα
της λίπανσης και διασφαλίζεται η δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, εύρωστης
βλάστησης, πλούσιας ανθοφορίας και υψηλής καρποφορίας.
Η στοιχειακή τους σύνθεση διευκολύνει την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από τη
ρίζα, αποτρέπει την ακινητοποίησή τους στο έδαφος και προσφέρει άριστο έλεγχο της
ανάπτυξης των φυτών σε όλες τις εδαφοκλιματικές συνθήκες.

17%

-

-

Premium® NK 13-0-45,5

13%

-

Premium® N-Calcium
15,5-0-0 +26Ca
Premium® N-Mag
11-0-0 +15,5MgO
Premium® MKP 0-52-34
Premium® SOP
0-0-52 (+45)
Premium® S-Mag
12MgO +32SO3
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Θείο (SO3)

Premium® UP 17-44-0

Mαγνήσιο
(MgO)

-

Ασβέστιο(Ca)

12%

Κάλιο (Κ2Ο)

Νιτρικό Άζωτο
(NO3)

12%

Φώσφορος
(Ρ2Ο5)

Αμμωνιακό
Άζωτο (ΝΗ4)

Premium® MAP 12-61-0

Καρβαμιδικό
Άζωτο (NH2)

Ολικό Άζωτο
(N)

Απαλλαγμένα από χλώριο, νάτριο και βαρέα μέταλλα, τα Premium® line προσφέρουν
υψηλής ποιότητας θρέψη στο εδαφικό περιβάλλον των θερμοκηπίων και αποτελούν την
πλέον αξιόπιστη λύση για κορυφαίες αποδόσεις σε υπαίθριες καλλιέργειες υψηλής
προστιθέμενης αξίας.

-

61%

-

-

-

-

17%

44%

-

-

-

-

13%

-

-

45,5%

-

-

-

15,5% 1,1%

14,4%

-

-

-

26%

-

-

11%

-

11%

-

-

-

-

15,5%

-

-

-

-

-

52%

34%

-

-

-

-

-

-

-

-

52%

-

-

45%

-

-

-

-

-

-

-

12%

32%
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The fertility power
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