- Kali
ΘΕΙΪΚΟ ΚΑΛΙΟ-ΜΑΓΝΗΣΙΟ
0-0-30S+10MgO
ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΣ
& ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

➡ ΙΔΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΛΙΟΥ- ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ
➡ ΕΞΑΙΡΕΤΗ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ (κατάλληλο για όλους τους τύπους
λιπασματοδιανομέων και εφαρμογή με το χέρι)

➡ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΔΑΦΙΚΑ pH (οξύτητα εδάφους)
➡ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΛΩΡΙΟΥ

40 & 25 kgr

- Kali

ΘΕΙΪΚΟ ΚΑΛΙΟ-ΜΑΓΝΗΣΙΟ 0-0-30S+10MgO
30% Οξείδιο του Καλίου  (K2O)
10% Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO)
42% Τριοξείδιο του θείο (SO3)

100%  ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
100%  ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
100%  ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΑΣ
ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ!

⦁Π
 εριέχει Κάλιο, Μαγνήσιο και Θείο σε ιδανική αναλογία,
θρεπτικά συστατικά που εξασφαλίζουν άριστη ποιότητα παραγωγής.

⦁ Τ ο Κάλιο, το Μαγνήσιο και το Θείο είναι στοιχεία που προάγουν την άριστη ποιότητα της παραγωγής, μιας και συντελούν στην παραγωγή πρωτεϊνών και την δημιουργία αμύλου
και σακχάρων. Αυξάνουν την περιεκτικότητα των καρπών σε
χυμό και οξέα με άμεσο αποτέλεσμα την βελτίωση στη γεύση, στο χρώμα και το άρωμά τους.

⦁ Τ ο Complet-Kali συνιστάται για χρήση σε καλλιέργειες
όπως ο καπνός, τα κηπευτικά, οι πατάτες, η ελιά, το αμπέλι,
τα εσπεριδοειδή, τα πυρηνόκαρπα και τα λουλούδια.
⦁ Το Complet-Kali είναι προϊόν κατάλληλο για όλα τα εδαφικά
pH (οξύτητα εδάφους).
⦁  Το Complet-Kali έχει χαμηλό δείκτη αλατότητας και πολύ
χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο. Περιορίζει την συσσώρευση αλάτων στο έδαφος και είναι ιδανικό για καλλιέργειες
ευαίσθητες στο χλώριο όπως καπνός, κηπευτικά, οπωροφόρα και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.
⦁ Είναι προϊόν κατάλληλο για Βιολογική Γεωργία.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Καλλιέργεια
Πατάτα
Αμπέλι
Λαχανικά
Ελιά
Εσπεριδοειδή
Φράουλες
Φασόλια, αρακάς
Μηδική, Τριφύλλια, Λειμώνια φυτά
Ακτινίδια
Πυρηνόκαρπα

κιλά/στρ. Complet-Kali
50-80
40-60
60-80
3-5 κιλά/δένδρο
2-3 κιλά/δένδρο
30-50
30-60
40-80
40-60
2-3 κιλά/δένδρο

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.

⦁Π
 ροσδίδει ανθεκτικότητα στα φυτά έναντι προσβολών από
ασθένειες και έντομα , λόγω του ότι βοηθά στο χτίσιμο ανθεκτικών κυτταρικών τοιχωμάτων και την δημιουργία παχύτερης επιδερμίδας. Ταυτόχρονα βελτιώνεται η συνολική
εμφάνιση του προϊόντος.
⦁Ο
 ι καρποί αποκτούν ανθεκτικότητα κατά την αποθήκευση,
τους χειρισμούς και την μεταφορά.
⦁  Ιδανικό προϊόν για καλλιέργειες με ιδιαίτερες απαιτήσεις
σε Θείο (λάχανο, κρεμμύδι, πράσο, ελαιούχα φυτά) και Μαγνήσιο (πατάτες, δένδρα).
⦁  Ιδανικό προϊόν για την πατάτα, καλλιέργεια απαιτητική σε
Κάλιο και Μαγνήσιο. Το Complet-Kali αυξάνει την απόδοση
σε κονδύλους και την συγκέντρωση τους σε άμυλο καθώς
επίσης βελτιώνει την γεύση τους. Ταυτόχρονα, μειώνεται το
ενζυματικό μαύρισμα με αποτέλεσμα την ανθεκτικότητα των
καρπών κατά την αποθήκευση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Το Complet-Kali είναι κατάλληλο για βασική λίπανση αλλά
εφαρμόζεται και επιφανειακά είτε ως συμπληρωματική λίπανση είτε για να θεραπευθούν τροφοπενίες Καλίου K,
Μαγνησίου Mg και Θείου S.

Έδρα: Μέλητος 9 & Κυδωνιών, 171.21 Νέα Σμύρνη, Τηλ: 210.9373770-2 & Fax: 210.9373.773
Εργοστάσια – Αποθήκες:
Α. 4ο Χλμ. Άργους – Τριπόλεως, 212.00 Άργος, Τηλ: 27510.66909 Fax: 27510.69489
Β. 2η ΒΙ.ΠΕ. Βόλου – Βόλος, Τηλ:24250-22204 Fax: 24250.22782
e-mail: gavrield@otenet.gr
http://www.gavriel.gr

