
Μάζεηε πεξηζζόηεξα 

Multicote®



Σύπμζ θζπαζιάηςκ

Υδαηνδηαιπηά Multi-K, Poly-Feed

(πδξνιίπαλζε, δηαθπιιηθά)

Με-Γηαιπηά ζύλζεηα NPK, ππεξθνζθσξηθά

(επί εδάθνπο)

Βξαδείαο απνδόζεσο MU/UF,IBDU,SCU/Poly-SCU

(ριννηάπεηεο, γεσξγία)

Διεγρόκελεο απειεπζέξσζεο

(θπηώξηα, ριννηάπεηεο, γεσξγία, ιηαληθή)



Σί είκαζ ημ multicote;

Σα multicote είκαζ θζπάζιαηα εθεβπόιεκδξ 

απεθεοεένςζδξ ιε πμθοιενέξ επέκδοζδ

πονήκαξ ηόηημο 

ιε οδαημδζαθοηό 

θίπαζια

πμθοιενέξ 

επέκδοζδ



Πώξ δμοθεύεζ;

Ο κεραληζκόο multicote:

N

P
K

2. Η πγξαζία 

δηαιπηνπνηεί ηα 

ζξεπηηθά πνπ 

βξίζθνληαη ζην 

εζσηεξηθό ηνπ 

θόθθνπ.

1. Υδξαηκνί 

δηεηζδύνπλ από 

ην πνιπκεξέο 

πιηθό ηεο 

επέλδπζεο.

3. Τα ζξεπηηθά 

δηαρένληαη ζην 

έδαθνο δηακέζνπ 

ηνπ πνιπκεξνύο 

πιηθνύ επέλδπζεο.

N
K
P



Γζαεεζζιόηδηα ηςκ ενεπηζηώκ

Multicote: ε ζηαζεξή 

απειεπζέξσζε πξνάγεη 

ηελ βέιηηζηε 

δηαζεζηκόηεηα θαζόιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο 

θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ 

Τδαημδζαθοηό ημηηώδεξ: 

επηθίλδπλε ππεξεπάξθεηα 

ζηελ αξρή ηεο θαιιηεξγεηηθήο 

πεξηόδνπ αθνινπζείηαη από 

ειιεηπή δηαζεζηκόηεηα κέρξη 

ην ηέινο απηήο 



Γζαηί κα πνδζζιμπμζήζς multicote;

Γηα λα πξνάγεηο ηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ ζύκθσλα κε 

ηηο ζξεπηηθέο ηνπο αλάγθεο, κε αζθάιεηα θαη εύθνια

Γηα λα βειηηζηνπνηήζεηο ηελ απόδνζε ηνπο εθαξκνδό-

κελνπ ιηπάζκαηνο θαη λα κεηώζεηο έηζη ηελ δνζνινγία 

Γηα λα εκπνδίζεηο πςειά επίπεδα αγσγηκόηεηαο ζην 

έδαθνο θαη επνκέλσο ηνλ θίλδπλν εγθαπκάησλ

Γηα λα ειαρηζηνπνηήζεηο ηελ έθπιπζε θαη ηελ κόιπλζε 

ησλ ππόγεησλ πδάησλ

Γηα λα πεξηνξίζεηο ηηο αξδεύζεηο θαηά ηηο πγξέο πεξηόδνπο

κηαο θαη ε δξάζε ηνπ δελ εμαξηάηαη από ην λεξό

Γηα λα εθκεηαιιεπηείο ηελ ζπλδηαζηηθόηεηα ησλ 

ιηπαζκάησλ Multicote κε άιια πδαηνδηαιπηά ιηπάζκαηα



N

N
NP

P
K

K

Σί όθεθμξ εα έπς; 

Βέθηζζηδ ενέρδ βζα αέθηζζηδ ακάπηολδ

Φπηά κε πεξηνξηζκέλν ξηδηθό ζύζηεκα δελ κπνξνύλ λα 

αλερηνύλ ππεξεπάξθεηεο ή ειιείςεηο. Τα Multicote είλαη 

ζρεδηαζκέλα λα εθνδηάδνπλ ηα θπηά κε ζπλερή θαη 

ηζνξξνπεκέλε παξνρή ζξεπηηθώλ.



Σί όθεθμξ εα έπς; 

Σαίνζαζια ιε ηζξ ενεπηζηέξ απαζηήζεζξ ηςκ θοηώκ

Η εθαξκνγή ηνπ ιηπάζκαηνο είλαη αλεμάξηεηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο άξδεπζεο, θαζηζηώληαο έηζη ηθαλή ην αθξηβέο 

ηαίξηαζκα κε ηηο αλάγθεο ησλ θπηώλ.



N
PK

N PK

Σί όθεθμξ εα έπς;

Μείσζε ησλ απσιεηώλ ζξεπηηθώλ

Κακία κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο



Πςθήεδηε!

Σί όθεθμξ εα έπς;

Τπμθεζιιαηζηή δνάζδ

Η απειεπζέξσζε ησλ ζξεπηηθώλ ζπλερίδεηαη ηόζν ζην 

θαηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο όζν θαη ζην ζπίηη ηνπ ηειηθνύ 

ρξήζηε



Η επίδναζδ ηδξ εενιμηναζίαξ

Ο ξπζκόο απειεπζέξσζεο ησλ ζξεπηηθώλ απμάλεηαη 

αλάινγα θαη ε δηάξθεηα απειεπζέξσζεο αληηζηξόθσο 

αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ππνζηξώκαηνο 

αλάπηπμεο (εδαθηθνύ ή κε)

ΓΙΑΡΚΔΙΑΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ



Η δζάνηεζα απεθεοεένςζδξ 

30oC21oC15oC

-2 κήλεο3 κήλεοMulticote 2

2 κήλεο4 κήλεο6 κήλεοMulticote 4

3-4 κήλεο6 κήλεο7-8 κήλεοMulticote 6

5-6 κήλεο8 κήλεο9-10 κήλεοMulticote 8

7-8 κήλεο12 κήλεο15-16 κήλεοMulticote 12

9-10 κήλεο16-18 κήλεο20-22 κήλεοMulticote 16



Δθανιμβέξ πνμσόκηςκ Multicote

Γιαζηξηθά θπηά, δνρεία θαη θξεκαζηά θαιάζηα

Φπηώξηα θαιισπηζηηθώλ θπηώλ

Φπηώξηα θαη θύηεπζε δελδξπιιίσλ

Γαζώζεηο θαη αλαδαζώζεηο 

Κεπνηερλία θαη ρώξνη πξαζίλνπ

Παξαζθεπή εδαθηθώλ κηγκάησλ γηα γιάζηξεο 



Η βηάια πνμσόκηςκ Multicote

Multicote 2

Σπληζηάηαη γηα παξαγσγή θνκπόζη θαη γηα ηελ θεπνηερλία 

Multicote 4

Σπληζηάηαη γηα γιαζηξηθά θπηά θαη θξεκαζηά θαιάζηα, γηα 

θπηά πνπ πξόθεηηαη λα κεηαθπηεπζνύλ θαη γηα εθαξκνγέο 

ζε θήπνπο

Multicote 6

Σπληζηάηαη γηα γιαζηξηθά θπηά θαη θξεκαζηά θαιάζηα 

Multicote 8

Σπληζηάηαη γηα δέλδξα, ζάκλνπο, γιαζηξηθά θπηά θαη 

δνρεία αλάπηπμεο απνζεκαηηθώλ θπηώλ ζε θπηώξηα 

(κάλεο)



Η βηάια πνμσόκηςκ Multicote

Multicote 12

Σπληζηάηαη γηα δέλδξα, ζάκλνπο θαη δνρεία αλάπηπμεο 

απνζεκαηηθώλ θπηώλ ζε θπηώξηα (κάλεο)

Multicote 16

Σπληζηάηαη γηα δνρεία αλάπηπμεο απνζεκαηηθώλ θπηώλ 

ζε θπηώξηα (κάλεο) ζε ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο 

πεξηνρέο

Multicote Tablets

Μηα πνηθηιία ηύπσλ Multicote ηππνπνηεκέλα ζε 

ηακπιέηεο γηα κεγαιύηεξε εμππεξέηεζε ζηελ εθαξκνγή

- ηακπιέηεο 5gr θαη 7gr γηα γιαζηξηθά θπηά θαη 

θξεκαζηά θαιάζηα 

- ηακπιέηεο 15gr γηα δέλδξα θαη ζάκλνπο



Multicote 2

Σπληζηάηαη γηα παξαγσγή θνκπόζη θαη γηα ηελ θεπνηερλία

Γζαεέζζιμζ ηύπμζ

41-0-0

12-0-44

10-48-0

15-7-15+2MgO + ηρλνζηνηρεία



Multicote 4

Σπληζηάηαη γηα γιαζηξηθά θπηά θαη θξεκαζηά θαιάζηα, 

γηα θπηά πνπ πξόθεηηαη λα κεηαθπηεπζνύλ θαη γηα 

εθαξκνγέο ζε θήπνπο

Γζαεέζζιμζ ηύπμζ

40-0-0

12-0-43

10-46-0

17-17-17

20-10-20

24-8-16

15-7-15+2MgO + ηρλνζηνηρεία

15-15-15 + ηρλνζηνηρεία

18-6-12 + ηρλνζηνηρεία



Multicote 6

Σπληζηάηαη γηα γιαζηξηθά θπηά θαη θξεκαζηά θαιάζηα

Γζαεέζζιμζ ηύπμζ

13-11-18+2MgO + ηρλνζηνηρεία

15-7-15+2MgO + ηρλνζηνηρεία

15-15-15 + ηρλνζηνηρεία

16-8-12+2MgO + ηρλνζηνηρεία

18-6-12 + ηρλνζηνηρεία



Multicote 8

Σπληζηάηαη γηα δέλδξα, ζάκλνπο, γιαζηξηθά θπηά θαη 

δνρεία αλάπηπμεο απνζεκαηηθώλ θπηώλ ζε θπηώξηα 

(κάλεο)

Γζαεέζζιμζ ηύπμζ

39-0-0

12-0-42

9-44-0

15-7-15+2MgO + ηρλνζηνηρεία

15-15-15 + ηρλνζηνηρεία

16-8-12+2MgO + ηρλνζηνηρεία

18-6-12 + ηρλνζηνηρεία



Multicote 12

Σπληζηάηαη γηα δέλδξα, ζάκλνπο θαη δνρεία αλάπηπμεο

απνζεκαηηθώλ θπηώλ ζε θπηώξηα (κάλεο)

Γζαεέζζιμζ ηύπμζ

12-5-25+3MgO + ηρλνζηνηρεία

14-7-14+2MgO + ηρλνζηνηρεία

14-14-14 + ηρλνζηνηρεία

16-9-11 + ηρλνζηνηρεία

17-5-11 + ηρλνζηνηρεία



Multicote 16

Σπληζηάηαη γηα δνρεία αλάπηπμεο απνζεκαηηθώλ 

θπηώλ ζε θπηώξηα (κάλεο) ζε ηξνπηθέο θαη 

ππνηξνπηθέο πεξηνρέο

Γζαεέζζιμζ ηύπμζ

12-5-25+2MgO + ηρλνζηνηρεία

14-7-14+2MgO + ηρλνζηνηρεία

17-5-11 + ηρλνζηνηρεία



Σμ θμβζζιζηό FloraMatch

Δίλαη έλα ινγηζκηθό εηδηθά αλεπηπγκέλν λα εληάζζεη ηνλ 

ηύπν ηνπ ιηπάζκαηνο ζην πξόγξακκα ζξέςεο ησλ 

θπηώλ

Βνεζά ζηελ επηινγή ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ιίπαλζεο θαη ζηνλ ππνινγηζκό ησλ ζρέζεσλ γηα 

παξαγσγή κίγκαηνο ιηπαζκάησλ, πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζε 

όπνην ζρήκα ζξέςεο 

Πξνβιέπεη θαη απεηθνλίδεη ηελ ρξνλν-θακπύιε 

απειεπζέξσζεο ησλ ζξεπηηθώλ 



μπέξ/ζπζζιέξ

λεηθείδςια

ιζηνμαζαηή μλείδςζδ

πνόκμξ
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μονία

εείμ

πμθοιενέξ ζηεβακςηζηό

νοειζζηζηό ιέζμ

Άθθεξ ηεπκμθμβίεξ

Δπελδεδπκέλε κε ζείν νπξία (SCU, Poly-SCU)



Γζαεέζζιμ αιιςκζαηό άγςημ

+ CO2 + H2O

Αθοζίδα μονίαξ / ιεεοθμονίαξ

Οονία + Φμνιαθδεΰδδ

Δπίεεζδ από ιζηνμμνβακζζιμύξ

N N NN NN

NH4
+

NH4
+NH4

+

NH4
+ NH4

+

Άθθεξ ηεπκμθμβίεξ

Μεζπιηθή νπξία – θνξκαιδεϋδν-νπξία 



μονία

ιζηνμί ηόηημζ

IBDU

ιεβάθμζ ηόηημζ IBDU
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πνόκμξ

Άθθεξ ηεπκμθμβίεξ

IBDU: δηαρξνληθή απειεπζέξσζε αδώηνπ



*ην ππόινηπν απειεπζεξώλεηαη είηε πνιύ γξήγνξα (αξρηθό μερείιηζκα) είηε πνιύ αξγά (μεθιείδσκα)

ύβηνζζδ ηεπκμθμβζώκ

Μμνθέξ μονίαξ IBDU
SCU Poly-

SCU
Multicote

Φεκηθή αληίδξαζε 

νπξίαο

Φεκηθή 

αληίδξαζε 

νπξίαο

Θεηώδεο 

επίρξηζκα

Πνιπκεξήο 

επέλδπζε
Σεπκμθμβία 

Μηθξνβηαθή 

απνδόκεζε
Υδξόιπζε

Γηάζπαζε ηεο 

επέλδπζεο

Γηάρπζε 

δηακέζνπ ηεο 

επέλδπζεο

Μδπακζζιόξ 

απεθεοεένςζδξ

MU: 12 εβδνκάδεο

UF: 12 κήλεο

Αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ησλ 

θόθθσλ

2-2,5 κήλεο

4-12 κήλεο, 

αλάινγα κε ηελ 

επέλδπζε

Γζάνηεζα 

απεθεοεένςζδξ

Μηθξνβηαθή 

δξαζηεξηόηεηα, 

πγξαζία, ζεξκνθξαζία, 

pH & νξγαληθή νπζία

Δδαθηθή 

πγξαζία & 

ζεξκνθξαζία

Μηθξνβηαθή 

δξαζηεξηόηεηα

πγξαζία & 

ζεξκνθξαζία

Θεξκνθξαζία 

Πανάβμκηεξ πμο 

εθέβπμοκ ηδκ 

απεθεοεένςζδ

MU: 50%

UF: 20%
85%40-50%100%

Απμδζδόιεκμ 

άγςημ (% επί ηνπ 

ζπλνιηθνύ N)*

---------

Διεγρόκελεο 

απειεπζέξσζεο

ηύπνη NPK

Απεθεοεένςζδ 

άθθςκ 

ενεπηζηώκ
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7 ιένεξ 49 ιένεξ 101 ιένεξ

άιιμξ

ηύνθδ pH 4,5

ηύνθδ

κενό

Κ Α Μ Ι Α    Δ Π Ι Γ Ρ Α  Η   ! ! !

Δπίδναζδ εδαθζηώκ παναβόκηςκ

Δπίδξαζε ηνπ ηύπνπ ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ βαζκνύ νμύηεηαο (pH)

ζηνλ ξπζκό απειεπζέξσζεο ηνπ Multicote 8 ζε ζεξκνθξαζία 

εδάθνπο 30oC.



Multicote & ακηαβςκζζιόξ

Multicote  – O’Plus – O’High

Σηαζκόο έξεπλαο θπησξίσλ Βειγίνπ.



Multicote & ακηαβςκζζιόξ

LONICERA NITIDA ‘MAIGRÜN’

Treenursery Mulders vof, Zundert

Multicote:

4,5 kg/m³ Multicote 8, 

ζην εδαθηθό κίγκα αλάπηπμεο.

Osmocote:

4,5 kg/m³ Osmocote 8/9M std

ζην εδαθηθό κίγκα αλάπηπμεο.

Τν Multicote απέδσζε 

θαιύηεξν ρξώκα.

(βι. γιάζηξα κε εηηθέηα)



Multicote & ακηαβςκζζιόξ

Lonicera,

Tree-nursery Mulders vof

07-07-2001



Multicote

Mini

Osmocote 

14-14-14+ME
Μάνηοναξ

Multicote & ακηαβςκζζιόξ

Σπνξά θαη παξαγσγή θπηαξίσλ ηνκάηαο ζην Ιζξαήι ην 1998



Multicote 

Mini

Osmocote 

14-14-14+ME
Μάνηοναξ

Multicote & ακηαβςκζζιόξ

Σπνξά θαη παξαγσγή θπηώλ δάθλεο ζην Ιζξαήι ην 1998



Multicote Osmocote

Multicote & ακηαβςκζζιόξ

Multicote – Osmocote ζηελ νιιαλδία ην 1999 



Multicote & ακηαβςκζζιόξ

Λεβάληα

Ινύληνο 2001

Boskoop; W. Baelde, Οιιαλδία

:Multicote

2 kg/m3 6M 18-6-12 θαη

1 kg/m3 8M 16-8-16

:Osmocote

2 kg/m3 5/6M 15-9-9 θαη

1 kg/m3 8/9M 15-8-10

Τν Multicote απέδσζε θαιύηεξε αλάπηπμε ζε ύςνο θαη 

θαιύηεξν ξηδηθό ζύζηεκα.

(ζύγθξηζε 9 εβδνκάδεο κεηά από ηελ εθαξκνγή)



Multicote & ακηαβςκζζιόξ



Multicote & ακηαβςκζζιόξ


