12-12-17S+2MgO
& Ι Χ Ν ΟΣ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΠΛΕ...

• πλήρης & ισορροπημένη
θρέψη των καλλιεργειών
• υψηλή αναλογία
υδατοδιαλυτού
φωσφόρου
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ
ΣΥΝ
ΘΕΣ Η

ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ…

ΕΓΓΥΗΜΕΜΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Άζωτο ολικό (N)		12% Kάλιο ως οξείδιο (K2O)		17%
Nιτρικό άζωτο (N-NO3)
Aμμωνιακό άζωτο (N-NH4)

12-12-17S+2MgO
& ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο συνδυασμός των
άριστων πρώτων υλών
με τη σύγχρονη τεχ
νολογία
κοκκοποίη
σης προστατεύουν τα
θρεπτικά στοιχεία από
απώλειες λόγω έκπλυ
σης, δέσμευσης ή
εξαέρωσης με αποτέ
λεσμα την μεγιστοποί
ηση της συγκέντρωσής
τους στη ριζόσφαιρα.
Παράλληλα η σταθερή
χημική σύνθεση και η
ταυτόχρονη παρουσία
όλων των κύριων, των
δευτερευόντων θρε
πτικών συστατικών και
των θρεπτικών ιχνο
στοιχείων εγγυώνται
την πλήρη απορρό
φηση και αφομοίωσή
τους από τα φυτά.

Kάλιο διαλυτό στο νερό

Φώσφορος
ως πεντοξείδιο (P2O5)		12%
Φώσφορος διαλυτός στο
ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο
100%
Φώσφορος διαλυτός στο νερό 85%

100%

Mαγνήσιο ως οξείδιο (MgO)		 2%
Θείο ως τριοξείδιο (SO3)		16%
Bόριο (B)		
0,02%
Ψευδάργυρος (Zn)		
0,01%

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
(ΚΙΛΑ)

ΕΠΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ελιά (αρδευόμενη)

ανά δέντρο

3-4

Τον χειμώνα

Ελιά (ξηρική)

ανά δέντρο

2-3

Τον χειμώνα

Ξυνά
πορτοκαλιές
μανταρινιές
λεμονιές

ανά δέντρο
ανά δέντρο
ανά δέντρο

1-2
1-1,5
1-2

Στην βασική
τον
χειμώνα

Αμπέλι
σταφύλι επιτραπέζιο
οινοποιημένο
σουλτανίνα

ανά πρέμνο
ανά πρέμνο
ανά πρέμνο

0,3-0,4
0,1-0,15
0,5-0,6

Δεκέμβριο-Ιανουάριο
Δεκέμβριο-Ιανουάριο
Δεκέμβριο-Ιανουάριο

Μηλιές

ανά δέντρο

2-3

Τον χειμώνα

Αχλαδιές

ανά δέντρο

2-3

Τον χειμώνα

Ροδακινιές

ανά δέντρο

1,5-2

Τον χειμώνα

Βερυκοκιές

ανά δέντρο

2-3

Τον χειμώνα

Κερασιές

ανά δέντρο

2-3

Τον χειμώνα

Καπνός
ανατολικού τύπου
αμερικάνικου τύπου

ανά στρέμμα
ανά στρέμμα

30-60
60-100

Στη βασική λίπανση
Στη βασική λίπανση

Πατάτα

ανά στρέμμα

80-100

Τα 2/3 στη βασική λίπανση και το 1//3 επιφανειακά

Κηπευτικά
Υπαίθρια

ανά στρέμμα

60-80

Τα 2/3 στη βασική λίπανση
και το 1//3 επιφανειακά

Κηπευτικά
Θερμοκηπίων

ανά στρέμμα

80-120

Πριν τη μεταφύτευση το 50%.
Το υπόλοιπο επιφανειακά.

Σπαράγγι

ανά στρέμμα

100-130

Στη βασική λίπανση

Αγκινάρα

ανά στρέμμα

40-60

Στη βασική λίπανση

Φράουλα

ανά στρέμμα

80-100

Τα 2/3 στη βασική πριν τη φύτευση

Φυλλώδη Λαχανικά

ανά στρέμμα

30-50

Στη βασική λίπανση

Καλωπιστικά

ανά 100 τ.μ.

3-5

Γλαστρικά

ανά γλάστρα

0,05-0,07

Στην περιφέρεια της γλάστρας.

ανά φυτό

0,15-0,20

30 εκατοστά γύρω από τη ρίζα.

Γήπεδα

ανά 10 τ.μ.

0,2-0,3

Ανά 15 ημέρες

Γκαζόν

ανά 10 τ.μ.

0,1-0,2

Ανά 30 ημέρες

Βολβώδη Λαχανικά

ανά στρέμμα

30-40

Πριν τη φύτευση

Καρπούζι

ανά στρέμμα

30-40

Γραμμική εφαρμογή πριν τη φύτευση

Πεπόνι

ανά στρέμμα

30-40

Γραμμική εφαρμογή πριν τη φύτευση

Ακτινίδιο

ανά φυτό

0,1-0,15

Βαμβάκι

ανά στρέμμα

20-30

Στη βασική λίπανση

Τεύτλο

ανά στρέμμα

30-40

Στη βασική λίπανση

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Το Complet αποτελεί
πλήρη και ισορροπη
μένη θρεπτική λύση
για όλες τις καλλιέρ
γειες χάρη στα μονα
δικά ποιοτικά χαρακτη
ριστικά του τα οποία
εγγυάται η εταιρεία
"ΓΑΒΡΙΗΛ" και έρχεται
να επιβεβαιώσει η τρια
νταετής δοκιμασμένη
χρήση του.

6%
6%

Τριανταφυλλιές

Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με βάση τα όσα γνωρίζει και πιστεύει η εταιρεία
“ΓΑΒΡΙΗΛ”. Κάθε σύσταση θα πρέπει να εκλαμβάνεται απλά ως καθοδήγηση και θα πρέπει να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες.
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