
Nature’s Choice
Ο φυσικός τρόπος καλλιέργειας!

NATURE’S CHOICE
Οργανικό Λίπασμα

Περιβάλλον
Άριστης ποιότητας οργανικό λίπασμα. Καθαρό φυσικό προϊόν με υψηλό ποσοστό δραστικής 
οργανικής ουσίας. 100% οργανικά pellets που συμβάλλουν στην προστασία του εδάφους και 
εξαιρετικά κατάλληλα για ολοκληρωμένη γεωργία.
Μειώνει την απώλεια θρεπτικών στοιχείων λόγω έκπλυσης και κατά συνέπεια αυξάνει την 
θρεπτική τους απόδοση.
Βιολογική δραστηριότητα
Το προϊόν Nature’s Choice αυξάνει τη βιολογική δραστηριότητα στο έδαφός σας. Αυτό ενισχύει 
την παραγωγή της καλλιέργειάς σας.
Ικανότητα συγκράτησης του νερού
Η ικανότητα συγκράτησης του νερού του προϊόντος είναι περίπου 300%. Η οργανική ουσία που 
περιέχουν βελτιώνει τη δομή του εδάφους και ενισχύει την τριχοειδή άνοδο στην περιοχή της 
ριζόσφαιρας.
Βραδεία αποδέσμευση
Το Nature’s Choice δρα ως λίπασμα βραδείας αποδέσμευσης. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη συνεχή 
διαθεσιμότητα των απαιτούμενων θρεπτικών στοιχείων. Δημιουργεί ένα θρεπτικό απόθεμα το 
οποίο μειώνει τις τροφοπενίες μακρο- και ιχνο-στοιχείων.
Εύκολη εφαρμογή
Η μορφή των pellets το καθιστά κατάλληλο για κάθε τρόπο εφαρμογής. Η ομοιογενής διασπορά 
είναι δυνατή με χαμηλό εργατικό κόστος. Δεν επηρεάζεται η ποιότητά του όταν αποθηκεύεται σε 
ξηρό χώρο για πολλά χρόνια.
Πολλαπλές χρήσεις
Το Nature’s Choice είναι 100% φυσικό, οργανικό λίπασμα που χρησιμοποιείται με επιτυχία 
παγκοσμίως σε:
● Λαχανοκομία
● Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
● Καλλιέργεια οπωροφόρων
● Κηπουρική και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
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Εφαρμογή με διασπορά και ενσωμάτωση σε όλη 
την επιφάνεια του εδάφους ή κατά μήκος των 
γραμμών φύτευσης. 

Το προϊόν επίσης περιέχει μεγάλο αριθμό 
ιχνοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων

Mn, B, Mo, Fe, και Zn.

Διαδικασία παραγωγής και τεχνολογία
Το προϊόν Nature’s Choice παράγεται με τις πιο 
εξελιγμένες τεχνικές. Δεν περιέχει σπόρους 
ζιζανίων και παθογόνα. Ο ποιοτικός έλεγχος 
εγγυάται υγιεινά και ομοιογενή προϊόντα με 
σταθερή σύνθεση. Το τελικό προϊόν αναλύεται 
σε ανεξάρτητο, πιστοποιημένο εργαστήριο για 
τη μικροβιολογική του ποιότητα και τα 
περιεχόμενα θρεπτικά στοιχεία. 

Το Nature’s Choice
διατίθεται σε συσκευασία

20 κιλών.

παραγωγή: εισαγωγή-διάθεση:

ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ Τ.Θ. 1609
Τ.Κ. 19004 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ.  210.60.10.810, Fax 210.60.10.880
e-mail: hortiland@hol.gr

www.hortiland.nl

Συνιστώμενες δοσολογίες:

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 150-250 Kg/ στρέμμα

ΠΑΤΑΤΑ, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ,
ΒΑΜΒΑΚΙ, ΚΑΠΝΟΣ 100-150 Kg/ στρέμμα
 (εφαρμογή πριν τη σπορά)
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ               
(Ελιά, Εσπεριδοειδή,
Ακτινίδια, Μηλοειδή,
Πυρηνόκαρπα) 1-4 Kg / δένδρο

ΑΜΠΕΛΙ 0,5-1,5 Kg / πρέμνο

ΦΡΑΟΥΛΑ 150-250 Kg / στρέμμα

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 150-250 Kg / στρέμμα

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ,
ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ 150-250 Kg / στρέμμα

ΓΚΑΖΟΝ (εγκατάσταση) 100-150 Kg / στρέμμα
ΓΚΑΖΟΝ (συντήρηση) 50-100 Kg / στρέμμα

ΦΥΤΑ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑ 25% ΣΕ ΜΙΓΜΑ ΤΥΡΦΗΣ
Αναλυτικά χαρακτηριστικά του
Nature’s Choice

ξηρά ουσία 90%

οργανική ουσία 65%

N (άζωτο) 4,2%

P2O5 (φώσφορος) 3,0%

Κ2O (κάλιο) 2,8%

MgO (μαγνήσιο) 1,0%

SO4 (θείο) 0,5%

CaO (ασβέστιο) 9,0%


