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Το Nature's Choice 4-3-3 είναι ένα γνωστό 100% οργανικό, οικολογικό και υγιεινό λίπασμα σε μορφή pellet. Το οργανικό 
υλικό σε αυτό το εξαιρετικό, ολοκληρωμένο προϊόν θρέψης, περιέχει ως επί το πλείστον δομές χουμικού οξέος, οι οποίες 
ωφελούν το έδαφος διευκολύνοντας τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων σε αυτό. Τα χουμικά οξέα απελευθερώνουν 
σταδιακά τα παρόντα μέταλλα και ως εκ τούτου, τα μέταλλα γίνονται πιο διαθέσιμα για απορρόφηση από τις ρίζες του 
φυτού. Η χρήση αυτού του οργανικού λιπάσματος μειώνει σημαντικά την ανάγκη για χημικά λιπάσματα και κατά συνέπεια 
επιδρά θετικά στη βιοποικιλότητα και στο φυσικό περιβάλλον.

Ωφέλη

• Αυξάνει τη μικροβιακή δραστηριότητα στο έδαφος
• Βελτιώνει τη δομή του εδάφους
• Παρέχει μακροχρόνια διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών
• Υψηλή απόδοση πρόσληψης θρεπτικών συστατικών και μείωση της έκπλυσης
• Αυξάνει τη διαθεσιμότητα των υφιστάμενων θρεπτικών ουσιών στο έδαφος
• Περιέχει σημαντική ποσότητα ιχνοστοιχείων
• Ο οργανικός άνθρακας και τα θρεπτικά συστατικά ενισχύουν την ποιότητα της καλλιέργειας

Εφαρμογή
• Εφαρμόστε μία εβδομάδα πριν από τη φύτευση και ανακατέψτε με το επάνω στρώμα του εδάφους
• Εάν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή πριν από τη φύτευση, εφαρμόστε πριν από τη βροχή ή χρησιμοποιήστε άρδευση μετά 
την εφαρμογή
• Δέντρα: διανομή του λιπάσματος στην περιοχή πάνω από τις ρίζες. Αν είναι δυνατόν, ανακατέψτε στο χώμα
• Επεκτείνατε τις εφαρμογές εάν είναι απαραίτητο

Organic
Fertilizer

Fruits Potatoes, tubers
and root crops

VinicultureVegetables Tree
cultivation



Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές. Οι δοσολογίες εξαρτώνται από τις τοπικές εδαφικές και καιρικές συνθήκες.
Οι προτεινώμενες δοσολογίες αφορούν δέντρα/φυτά σε πλήρη παραγωγή. Για δέντρα/φυτά σε στάδιο ανάπτυξης ή χωρίς παραγωγή, οι δοσολογίες 
μπορούν να μειωθούν.
Οι παραπάνω τιμές προτείνονται για συμπληρωματική λίπανση. Στις περισσότερες περιπτώσεις επιπλέον θρεπτικά στοιχεία θα πρέπει να εφαρμόζονται 
ανάλογα με τα αποτελέσματα εδαφολογικής ανάλυσης ή το στάδιο της καλλιέργειας.

Μέση σύνθεση Nature's Choice 4-3-3

Ξηρά ουσία                                                   88%-90%
Υγρασία                                                             10-12%
Οργανική ουσία(ελάχιστη)                                      65%
Χουμικά και φουλβικά οξέα                                     20%
Άζωτο(ολικό)                                                         4.2%
Άζωτο(οργανικό)                                                    3.5%
Άζωτο(αμμωνιακό)                                                0.7%
Φώσφορος(P2O5)                                                 3.0%
Κάλιο(K2O)                                                            2.8%
Ασβέστιο(CaO)                                                      9.0%
Μαγνήσιο(MgO)                                                     1.0%

Φυτό / Καλλιέργεια

Πατάτες
Καρότα
Σπαράγγια
Αραχίδα
Κρεμμύδια
'Οσπρια
Τομάτα
Αγγούρι
Μελιτζάνα
Πράσο
Μαρούλι
Λάχανο
Πεπόνι
Φράουλα/μουροειδή
Ανανάς
Πιπεριά
Καπνά
Άνθη/τριανταφυλλιά
Χρυσάνθεμα
Γκαζόν / γήπεδα
Γήπεδα γκολφ

Υπαίθρια

Δημητριακά
Σιτάρι
Ελαιοκράμβη
Καλαμπόκι
Ηλίανθος
Ρύζι
Βαμβάκι
Ζαχαρότευτλο
Σόγια
Σόργο
Γκαζόν / Γήπεδα γκολφ

Δέντρα / Θάμνοι 

Ελιά                                                   2 - 5 kg/δέντρο/έτος
Εσπεριδοειδή                                      2 - 4 kg/δέντρο/έτος
Σταφύλι / αμπελώνες                     0.3 - 0.5 kg/δέντρο/έτος
Μηλοειδή                                            2 - 5 kg/δέντρο/έτος 
Φυστικιά                                                 3 kg/δέντρο/έτος
Παπάγια                                                 100 - 200 kg/έτος
Μάνγκο                                                    75 - 150 kg/έτος
Μπανανιά                                              150 - 300 kg/έτος

Συνιστώμενες δοσολογίες Nature's Choice 4-3-3

ανά στρέμμα

75 - 100 kg
100 - 125 kg
150 - 200 kg
100 - 150 kg
75 - 150 kg
75 - 125 kg

100 - 150 kg
100 - 150 kg
100 - 150 kg
100 - 125 kg
100 - 125 kg
100 - 125 kg
125 - 150 kg
100 - 300 kg
200 - 300 kg
100 - 150 kg
75 - 150 kg

100 - 300 kg
50 - 150 kg

100 - 150 kg
100 - 150 kg

ανά στρέμμα

30 - 50 kg
30 - 50 kg
30 - 50 kg
40 - 75 kg
40 - 75 kg
30 - 50 kg

100 - 150 kg
120 - 150 kg
150 - 200 kg
150 - 250 kg
100 - 150 kg

ανά 100m2

7,5 - 10 kg
10 - 12,5 kg

15 - 20 kg
10 - 15 kg

7,5 - 15 kg
7,5 - 12,5 kg

10 - 15 kg
10 - 15 kg
10 - 15 kg

10 - 12,5 kg
10 - 12,5 kg
10 - 12,5 kg
12,5 - 15 kg

10 - 30 kg
20 - 30 kg
10 - 15 kg

7,5 - 15 kg
10 - 30 kg
5 - 15 kg

10 - 15 kg
10 - 15 kg

ανά 100m2

3 - 5 kg
3 - 5 kg
3 - 5 kg

4 - 7,5 kg
4 - 7,5 kg

3 - 5 kg
10 - 15 kg
12 - 15 kg
15 - 20 kg
15 - 25 kg
10 - 15 kg

στρέμμα/δέντρο/σεζόν

Συσκευασία, μεταφορά & αποθήκευση
Το Nature's Choice 4-3-3 πρσφέρεται σε σάκους των 
20kg, μεγασάκους(big bags) 500-1200kg ή χύδην. 
Πρέπει να αποθηκεύεται σε ένα ξηρό, χωρίς παγετό 
μέρος, μακριά από απευθείας ηλιακό φως.
Διάρκεια αποθήκευσης: 3 χρόνια κατ'ελάχιστο.

Πληροφορίες υγείας και ασφάλειας
Δεν προορίζεται για κατάποση. Πλύνετε τα χέρια σας μετά 
τη χρήση. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία ενώ 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση ατυχήματος ή 
αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Θείο(SO4)                                                              1.5%
Σίδηρος(Fe)                                                 1000mg/kg
Μαγγάνιο(Mn)                                                 480mg/kg
Ψευδάργυρος(Zn)                                           400mg/kg
Χαλκός(Cu)                                                     100mg/kg
Βόριο(B)                                                            40mg/kg
Κοβάλτιο(Co)                                                       2mg/kg
C/N                                                                              9
pH(διάλυμα 10%)                                                       6.4
διάμετρος pellet                         5-6 mm / 3 mm (τρίμμα)
πυκνότητα                                                        700kg/m3
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Εισαγωγή - αποκλειστική διάθεση:
 
Hortiland A.E.
ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ Τ.Θ. 1609 
Τ.Κ. 19004 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2106010810
sales@hortiland.gr  

www.hortiland.nl/gr   


