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«ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ»

 



Θρέψη φυτών «με το κουταλάκι»

Στην ακριβή χρονική στιγμή 

Στην ακριβή θέση

Στην ακριβή ποσότητα

Στην ακριβή μορφή 



Βέλτιστη ανάπτυξη φυτών

  
Οικονομική χρήση λιπασμάτων

  
Ελαχιστοποίηση επιβάρυνσης του
περιβάλλοντος

   

Τα οφέλη της θρέψης «κουταλάκη» 



    Ημερήσια 
ανάγκη 

σε θρεπτικά 

 
 
 

Μέρες από την  βλάστηση 

  

Συνολική απαίτηση
σε θρεπτικά

  
   

Οι θρεπτικές απαιτήσεις των φυτών



Ημερήσια 
ανάγκη 

σε θρεπτικά 

Μέρες από την  βλάστηση 

 

   

 
 

 

Διαθεσιμότητα

 

θρεπτικών

Βασική λίπανση



Ημερήσια 
ανάγκη 

σε θρεπτικά 

Μέρες από την  βλάστηση 

  

 

 
  

 

Διαθεσιμότητα

 

θρεπτικών

Βασική + επιφανειακή λίπανση 



Ποσοτική ή παλμική υδρολίπανση 

Μέρες από την  βλάστηση 

 

 

Διαθεσιμότητα θρεπτικών

Ημερήσια 
ανάγκη 

σε θρεπτικά 



Μέρες από την  βλάστηση 

Διαθεσιμότητα θρεπτικώνΗμερήσια 
ανάγκη 

σε θρεπτικά 

Θρέψη «με το κουταλάκι»



Η διαθεσιμότητα των θρεπτικών 
ακολουθεί πιστά 
τις απαιτήσεις των φυτών

Θρέψη φυτών «με το κουταλάκι»



Μέθοδοι εφαρμογής που χρησιμοποιεί:
Nutrigation TM

(υδρολίπανση μόνο με απαραίτητα -  καθαρά 100% θρεπτικά

Ελεγχόμενης απελευθέρωσης θρέψη
(Multicote ®)

Διαφυλλική θρέψη
(Poly-Feed   κ.α.)®  
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Αντλία

Bypass

Θρεπτικό  
διάλυμα

Θρεπτικό  
διάλυμα

Χρόνος

Χρόνος

Συγκέντρωση θρεπτικών στο νερό άρδευσης

Σταθερή

Μειωνόμενη

Αναλογική ή ποσοτική υδρολίπανση



 
Σταθερός ρυθμός άντλησης & σταθερή

συγκέντρωση θρεπτικών στο νερό άδρευσης

   
    

Προκαθορισμένη σύνθεση

  

θρεπτικού διαλύματος

 

Αναλογική υδρολίπανση



 

TM

Το νερό άρδευσης που φτάνει σε κάθε φυτό,
περιέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία
που χρειάζεται το φυτό καο μόνον αυτά, χωρίς
περιττά ή επιζήμια στοιχεία για τα φυτά, σε 
συγκέντρωση και σύνθεση που ακολουθεί
πιστά τις ανάγκες θρέψης των φυτών.

Αναλογική Nutrigation



Διάχυση σε βαριά και μέσα εδάφη



Διάχυση σε ελαφρά εδάφη



Ελεγχόμενης απελευθέρωσης θρέψη



Η λίπανση δεν εξαρτάται από το σύστημα άρδευσης: 

Ελαχιστοποιείται η απώλεια λόγω διήθησης

Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός άρδευσης

Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός δοσομέτρησης και
παροχής του λιπάσματος και πόροι συντήρησης αυτού

Η θρέψη συγχρονίζεται με τις ανάγκες των φυτών
καθόσον αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από την 
θερμοκρασία του εδαφικού υποστρώματος

Ελεγχόμενης απελευθέρωσης θρέψη



Εγκατάσταση
φυτών

Βλαστητική
φάση

 

Παραγωγική
φάση

 

Μήνες

Απόδοση  κυρίων θρεπτικών NPK των λιπασμάτων
Multicote  ανάλογα με την φάση ανάπτυξης των φυτών
 

®

Πιστή ακολουθία των απαιτήσεων των φυτών

Ελεγχόμενης απελευθέρωσης θρέψη



Συμπληρωματική λίπανση
με υψηλή προστιθέμενη αξία (λόγος οφέλη/κόστος)

Θεραπευτική θρέψη
όταν εμφανίζονται τροφοπενίες

Ενισχυτής ανάπτυξης
στα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης των φυτων

Διαφυλλική θρέψη



Σύνολο

 

βιομάζας

Χρόνος

Υψηλή συγκέντρωση Ν
Ενισχυτής βλαστητικής ανάπτυξης

 
  

Υψηλή συγκέντρωση Ρ
Ενισχυτής άνθησης
(με άλλο τύπο για κάθε φυτό)

  
                                  

     

Υψηλή συγκέντρωση Κ
Ενισχυτής καρπόδεσης
(με άλλο τύπο για κάθε φυτό)

  
       

   

 

Διαφυλλική θρέψη



Εξειδικευμένα διαφυλλικά λιπάσματα, με σύνθεση που ταιριάζουν
πλήρως με τις απαιτήσεις θρέψης κάθε καλλιέργιας
Με εξαιρετική προσκολλητικότητα στην φυλλική επιφάνεια, χάρη σε
ειδικό προσκολλητικό παράγοντα που περιέχουν
Με παρατεταμένη δράση απόδοσης των θρεπτικών, χάρη στον
τρόπο δράση του ειδικού προσκολλητικού που δεν επιτρέπει την 
άμεση εξάτμιση του ψεκάσματος
Με μειωμένο κίνδυνο καψίματος των φύλλων, χάρη στην φιλικότητα
του προσκολλητικού και του σταδιακού τρόπου απόδοσης των 
θρεπτικών
Με πλατιά συνδυαστική ικανότητα με άλλα αγροχημικά

Η σειρά λιπασμάτων Haifa Bonus είναι:

Εξειδικευμένα διαφυλλικά λιπάσματα



   

 
  

   
  
  

  

Θρέψη ...
Όταν χρειάζεται

Όσο πραγματικά χρειάζεται

Χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος

Χωρίς απώλειες θρεπτικών

Χωρίς επιβλαβή στοιχεία

Με απλές εφαρμογές

Με οικονομικά οφέλη

  

Θρέψη φυτών «με το κουταλάκι»


