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HORTIGROW

HORTIGROW
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
●

Υδατοδιαλυτά λιπάσµατα κορυφαίας ποιότητας µε ιχνοστοιχεία

●

Κατάλληλα για διαφυλλικούς ψεκασµούς και ριζοποτίσµατα

●

Οι διαθέσιµοι τύποι καλύπτουν τις ανάγκες των φυτών σε όλα τα
στάδια της καλλιέργειας

●

Τα βασικά συστατικά είναι υψηλής ποιότητας απαλλαγµένα από
βλαβερά στοιχειά (όπως νάτριο, χλώριο και βαρέα µέταλλα)

●

Τα λιπάσµατα Hortigrow µπορούν να συνδυαστούν µε όλα τα συνήθη
φυτοπροστατευτικά προϊόντα

●

Είναι 100% υδατοδιαλυτά και γι’αυτό δεν φράζουν τα µπεκ και τα
αρδευτικά συστήµατα.

●

Είναι χαµηλής αγωγιµότητας (EC) µε αποτέλεσµα τα λιπάσµατα
Hortigrow να µην αυξάνουν την αγωγιµότητα του εδάφους και να µην
προκαλούν εγκαύµατα στα φυτά.

●

Τα ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, Cu, Mn) είναι σε χηλική µορφή, εξασφαλίζοντας
την µεγίστη δυνατή διαθεσιµότητα τους στα φυτά.

●

Τα λιπάσµατα Hortigrow δεν αφήνουν υπολείµµατα στα φύλλα και
στους καρπούς.

Τα λιπάσµατα HORTIGROW περιέχουν τα εξής ιχνοστοιχεία:

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)

0,060

ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe EDTA)

0,030

ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe EDDHMA)

0,030

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn EDTA)

0,100

ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Mn EDTA)

0,020

ΧΑΛΚΟΣ(Cu EDTA)

0,010

BΟΡΙΟ (B)

0,020

ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ (Mo)

0,001

ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgO)

0,100

HORTIGROW
ALL PURPOSE PLUS
HortiGrow 20-20-20+TE
Ισορροπηµένη σύνθεση για γενική χρήση σε όλες τις καλλιέργειες
σε όλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου.

POTASSIUM TOTAL PLUS
HortiGrow 15-5-30+3MgO+TE
Τύπος που χρησιµοποιείται στην παραγωγική περίοδο
της καλλιέργειας.

PHOSPHORUS TOTAL PLUS
HortiGrow 5-50-20+TE
Σύνθεση µε υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο.
Ειδικό ποιοτικό λίπασµα που είναι απαραίτητο κατά την
περίοδο της µεταφύτευσης-ριζοβολίας και της άνθησης.

TOMATO SPECIAL PLUS
HortiGrow 5-5-40+2MgO+TE

Λίπασµα που είναι κατάλληλο στην περίοδο που τα φυτά είναι σε
παραγωγή. Με την εφαρµογή του HORTIGROW 5-5-40/2 αυξάνονται τα
σάκχαρα στο καρπό καθώς και η ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής.
Ιδανικό για την αντιµετώπιση της φαιάς καστάνωσης.

CUCUMBER SPECIAL PLUS
HortiGrow 30-20-10+TE
Τύπος µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο. Βοήθα την γρήγορη
ανάπτυξη των φυτών. Τύπος που χρησιµοποιείται ευρέως σε
καλλιέργειες αγγουριού, πεπονιού, κ.α
ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 20 Kg, 2 Kg, 100 gr.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

(ΜΕΣΩ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)

(ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ)

1 – 4 kg / 1000 m2

1 – 2Kg / 1000 lt ΝΕΡΟ

www.hortiland.nl Tηλ. 210-60.10.810 Fax 210-60.10.880 e-mail hortiland@hol.gr

