Καλλιεργούμε
ένα καλύτερο μέλλον...
σε συνεργασία με το

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2 χρόνια έρευνας σε ελληνικές συνθήκες!
Η εταιρεία Γαβριήλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που συνεργάζεται με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πραγματοποιώντας έρευνες για την αποτελεσματικότητα των
προϊόντων της. Ολοκληρώνοντας το 2ετούς διάρκειας πείραμα σε ελληνικές συνθήκες
για την παραγωγή σιταριού, καλαμποκιού και βαμβακιού, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν
την υπεροχή των NUTRIMORE (λιπάσματα προηγμένης τεχνολογίας ενισχυμένα με τον
γνήσιο παρεμποδιστή ουρεάσης AGROTAIN) σε σχέση με τα κοινά λιπάσματα.
Η εταιρεία μας θα επεκτείνει τις έρευνες και σε άλλες καλλιέργειες σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πάντα με σκοπό τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα.

1.500 έρευνες σε 25 χώρες
Τα αποτελέσματα της ελληνικής έρευνας, επιβεβαιώνουν πλήρως τα
αντίστοιχα αποτελέσματα που είχαν ήδη προκύψει για το AGROTAIN
σε πάνω από 1500 έρευνες σε 25 χώρες, από 120 Ινστιτούτα και 200
επιστήμονες, για διάφορες καλλιέργειες.
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Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας
και σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο της Σκωτίας.

αποδείξ

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

NUTRIMORE.

10%
αύξηση της σοδιάς
15%

μείωση στο κόστος
Καλλιεργούμε
ένα καλύτερο μέλλον...

για τους παραγωγούς σιταριού,
καλαμποκιού, βαμβακιού!

Οικονομία, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία με αποδείξεις!
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έκανε 2ετή έρευνα και σύγκρινε τα NUTRIMORE
με τα κοινά λιπάσματα. Μετρήθηκαν το ύψος των φυτών, το ποσοστό
χλωροφύλλης - δείκτης καλής θρέψης για το άζωτο, η παραγωγή βιομάζας και η
σοδειά. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατέληξε στο συμπέρασμα πως με τη χρήση
NUTRIMORE σε καλλιέργειες σιταριού, καλαμποκιού και βαμβακιού επιτυγχάνεται
υψηλότερη και ποιοτικότερη παραγωγή με χαμηλότερο κόστος. Πιο συγκεκριμένα:
• Τα φυτά τρέφονται καλύτερα (το αποδεικνύει η αύξηση στο ποσοστό
χλωροφύλλης) και γίνονται πιο ψηλά, πιο πράσινα, πιο εύρωστα (αύξηση
ποσοστού βιομάζας).
• Την ίδια στιγμή στις περιπτώσεις που επιλέξαμε πυκνούς τύπους NUTRIMORE
μειώσαμε τα κιλά / την ποσότητα λιπάσματος κατά 20-30% σε σχέση με τα κοινά
λιπάσματα, παρέχοντας ακριβώς τις ίδιες μονάδες θρέψης στα φυτά. Μειώνοντας
την ποσότητα λιπάσματος μειώνουμε το κόστος λίπανσης κατά 15-20%.
• Το πείραμα και στις τρεις καλλιέργειες πραγματοποιήθηκε για 3 διαφορετικά
επίπεδα αζώτου. ΧΑΜΗΛΟ - ΜΕΣΑΙΟ - ΥΨΗΛΟ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
απόδοση των NUTRIMORE στη μεσαία δοσολογία αζώτου ήταν τουλάχιστον ίση
ή μεγαλύτερη σε σχέση με την απόδοση των κοινών λιπασμάτων στην υψηλή
δοσολογία αζώτου.

Την ίδια στιγμή η σοδειά αυξήθηκε minimum 10% κατά γενικό μέσο όρο.

Σκέφτεσαι αποτελεσματικότητα και οικονομία; Σκέψου NUTRIMORE.

