Εμπιστευθείτε τον ηγέτη
στα σταθεροποιημένα λιπάσματα.

NUTRIMORE - AGROTAIN από την εταιρεία Γαβριήλ.
Τα μόνα γνήσια!
Η εταιρεία Γαβριήλ μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα των NUTRIMORE με
AGROTAIN. Προσοχή στους μιμητές του AGROTAIN που περιέχουν NBPT, αδιευκρίνιστης
προέλευσης και με εντελώς διαφορετικές βοηθητικές ουσίες.
Τα προϊόντα αυτά έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα, σε σχέση με το γνήσιο
AGROTAIN. Μόνο τα NUTRIMORE πραγματοποιούν όσα υπόσχονται, γιατί μόνο αυτά
περιέχουν το γνήσιο AGROTAIN - αποκλειστική πατέντα της Αμερικανικής εταιρείας
Koch, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παρεμποδισμένων λιπασμάτων παγκοσμίως.

Αν δεν γράφει AGROTAIN, δεν είναι AGROTAIN!

NUTRIMORE.
Καλλιεργούμε
ένα καλύτερο μέλλον...
με κορυφαία
επιφανειακή λίπανση.
Περισσότερο διαθέσιμο άζωτο.
Λιγότερα κιλά λίπασμα/στρέμμα.
Αύξηση σοδειάς.

Μεγαλύτερο κέρδος.

Οι ιδανικοί τύποι
λιπάσματος για
την επιφανειακή
λίπανση.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Eνισχυμένα με παρεμποδιστή ουρεάσης Αgrotain

*NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0
*NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3
NUTRIMORE 40-0-0+0.7Fe+0.7Zn
NUTRIMORE WINNER BOR 40-0-0+0.5B
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* Ιδανικά και για υδρολίπανση.
Τα NUTRIMORE δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και είναι κατάλληλα για ορθολογική λίπανση.

Λιπάσματα Γαβριήλ.
Από το 1969 καλλιεργούμε ένα καλύτερο μέλλον... για όλους!
Μέλητος 9 & Κυδωνιών, 171 21 Νέα Σμύρνη, Αθήνα.
T 210 9373 770-2 | F 210 9373 773 | www.gavriel.gr | e-mail: gavrield@otenet.gr

NUTRIMORE. Μικρότερος κόπος, λιγότερος χρόνος, μηδενικά έξοδα.
Με τα NUTRIMORE ελαχιστοποιείς την περιττή εργασία και τα περιττά έξοδα, γιατί:

• Δεν χρειάζονται ενσωμάτωση.
• Ρίχνεις 30-50% λιγότερα κιλά λίπασμα και κάνεις οικονομία, κερδίζοντας από μειωμένα εργατικά,

Τα ιδανικά λίπασματα
για την επιφανειακή λίπανση.

μεταφορικά, χρόνο και κόπο.

NUTRIMORE. Ιδανικά και για υδρολίπανση.

Με τα NUTRIMORE μπορείς να πετύχεις στα σίγουρα τους στόχους σου,
για μεγαλύτερη σοδειά και περισσότερο κέρδος.

Τα NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 και NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5SO3 διαλύονται
άριστα στο νερό και εφαρμόζονται τέλεια μέσω υδρολίπανσης. Κερδίζεις τουλάχιστον 20%
περισσότερο άζωτο, σε αντίθεση με τη χρήση κοινής ουρίας και απλής ουροθεϊικής
(σύμμεικτης ή σύμπλοκης), όπου το άζωτο χάνεται στον αέρα, αλλά και της νιτρικής αμμωνίας,
ασβ. νιτρ. αμμωνίας ή νιτροθειϊκής που το άζωτο χάνεται λόγω ξεπλύματος και εξαέρωσης.

Τα κοινά αζωτούχα λιπάσματα έχουν μεγάλες απώλειες σε άζωτο. Γιατί να χάνεις
σχεδόν το μισό λίπασμα που πληρώνεις και να μη φτάνει ποτέ στα φυτά σου;

•
•

Η κοινή ουρία και η απλή ουροθεϊική (σύμμεικτη ή σύμπλοκη), λόγω της εξαέρωσης, χάνουν το
30-50% του αζώτου που περιέχουν μέσα στις 2 με 3 πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή τους.
Η νιτρική αμμωνία, η ασβεστούχος νιτρική αμμωνία και η νιτροθεϊική, περιέχουν υψηλές μονάδες
νιτρικού αζώτου. Γι’ αυτό έχουν απώλειες, ακόμα και πάνω από 50% λόγω ξεπλύματος και εξαέρωσης.

Με τα NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0, NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3,
NUTRIMORE 40-0-0+0.7Fe+0.7Zn και NUTRIMORE WINNER BOR, έχεις διπλό κέρδος:

• Χρησιμοποιείς λιγότερα κιλά λιπάσματος, γιατί είναι πυκνά σε άζωτο.
• Θρέφεις τα φυτά σου με περισσότερο άζωτο, γιατί έχουν σχεδόν μηδενικές απώλειες.
Σημαντικά οφέλη με την επιφανειακή λίπανση:

•

•

απωλειών αζώτου.
Τα NUTRIMORE παρέχουν άζωτο στα φυτά από το πρώτο λεπτό και για παρατεταμένο διάστημα.

NUTRIMORE. Αυξημένη σοδειά με αποδείξεις!

Έως και 50% λιγότερα κιλά ανά στρέμμα, σε σχέση με τη νιτρική αμμωνία, την ασβεστούχο νιτρική
αμμωνία και τη νιτροθεϊική.
Τουλάχιστον 30% λιγότερα κιλά λιπάσματος, σε σχέση με την κοινή ουρία και την απλή ουροθεϊική
(σύμμεικτη ή σύμπλοκη).

NUTRIMORE. Μία μόνο εφαρμογή είναι αρκετή!

•

τήµιο
Πανεπισλί α ς
Θεσσα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΙΝΕΙ ΤΑ NUTRIMORE ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
(η έρευνα είναι 2ετής)
ΣΙΤΑΡΙ
+10% minimum

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
+10% minimum

ΒΑΜΒΑΚΙ
+10% minimum

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

• Παρατείνουν τη διάρκεια θρέψης με άζωτο, τουλάχιστον
•

τη σοδ
ει

Τα NUTRIMORE είναι τα μόνα που πραγματοποιούν όσα υπόσχονται,
με
με αποδείξεις! Πάνω από 1500 έρευνες σε 25 χώρες, από 120 ινστιτούτα
ε
αποδείξ
και 200 επιστήμονες, αλλά και 2ετής μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
αποδεικνύουν ότι τα NUTRIMORE με AGROTAIN αυξάνουν την παραγωγή, σε σχέση με
τα κοινά λιπάσματα, τουλάχιστον κατά 10% μέσο όρο σε όλες τις καλλιέργειες.

Με τα NUTRIMORE ξενοιάζεις! Δεν χρειάζεται να είσαι συνέχεια στο χωράφι, ούτε να
εφαρμόζεις το λίπασμα ξανά και ξανά. Τα NUTRIMORE υπερέχουν στα σημεία:
κατά 3-4 εβδομάδες και παρέχουν άζωτο με ομαλό ρυθμό,
γι’ αυτό και επιτρέπουν εφάπαξ επιφανειακή εφαρμογή.
Αντίθετα η Νιτρική Αμμωνία, η Ασβεστούχος Νιτρική
Αμμωνία και η Νιτροθειϊκή παρέχουν θρέψη για
περιορισμένο διάστημα και απαιτούν επαναληπτική
εφαρμογή.
NUTRIMORE 40-0-0+0.7Fe+0.7Zn και ΝUTRIMORE
WINNER BOR παρέχουν ιδανικό συνδυασμό αζώτου με
σίδηρο και ψευδάργυρο ή βόριο.
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NUTRIMORE. 30-50% λιγότερα κιλά λιπάσματος / στρέμμα.

•

• Tα NUTRIMORE δεν είναι λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης, αλλά λιπάσματα μηδενικών

ά

Μόνο τα NUTRIMORE, είναι ενισχυμένα με τον τεχνολογικά προηγμένο παρεμποδιστή ουρέασης
AGROTAIN. Αυτό σημαίνει, πως το άζωτο στα NUTRIMORE δεν εξαερώνεται και δεν ξεπλένεται.
Το φυτά δεν χάνουν ούτε ένα θρεπτικό συστατικό κι εσύ δεν χάνεις ούτε ένα ευρώ!

NUTRIMORE. Άμεση θρέψη με άζωτο.
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NUTRIMORE. Για περισσότερο άζωτο.

ΧΡΟΝΟΣ (εβδοµάδες)

Τα NUTRIMORE Ν-PLUS ή WINNER κ.α. στην
επιφανειακή λίπανση, θρέφουν ομαλά τα φυτά για
μεγάλο διάστημα σε αντίθεση με τη Νιτρική Αμμωνία
ή την Ασβεστούχο Νιτρική Αμμωνία ή τη Νιτροθειϊκή

Σκέφτεσαι αποτελεσματικότητα και οικονομία;

Σκέψου NUTRIMORE.

