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Συσκευασία
• Σακιά 25kg

Ανάλυση Προϊόντος

       

Πλεονεκτήματα του 
Multi Grant 18-9-18+ 2MgO+S+Fe, Zn

Η υψηλή περιεκτικότητα και ποιότητα Καλίου προερχόμενη 
από το Νιτρικό Κάλιο.
Το υψηλό ποσοστό Καλίου που βοηθά στην άμεση 
απορρόφηση Αζώτου (νιτρικών)  λόγω συνεργιστικής δράσης  
Κ+ και ΝΟ3-.
Άμεση απόδοση θρεπτικών συστατικών στα φυτά από την 
ημέρα εφαρμογής (λόγω του ποσοστού  νιτρικής μορφής του 
αζώτου).
Ιδανική ισορροπία αμμωνιακού και νιτρικού αζώτου για 
παρατεταμένη τροφοδοσία Αζώτου στα φυτά.
Περιέχει 7 θρεπτικά συστατικά (άζωτο, φώσφορο, κάλιο, 
μαγνήσιο, θείο, σίδηρο και ψευδάργυρο).
Όμοιογενή σύνθεση σε κάθε κόκκο, εξασφαλίζοντας την 
ομοιόμορφη απόδοση των θρεπτικών συστατικών στα φυτά.
Ισορροπημένη παροχή K, Mg και S, βελτιστοποιώντας την 
πρόσληψη από τα φυτά.
Η σειρά Multi Grant ελεύθερης νατρίου και χλωρίου, επιτρέπει 
τη χρήση του σε ευαίσθητες στην αλατότητα καλλιέργειες.
Η καινοτόμος σειρά Multi Grant ελεύθερης νατρίου και 
χλωρίου, βοηθά στην ευκολότερη και ταχύτερη απορρόφηση 
των θρεπτικών συστατικών και νερού.
Ομοιόμορφη κοκκομετρία, ομοιόμορφη διασπορά στο 
χωράφι. 

Κοκκομετρία
2-5mm Min. 90%
<1mm Max. 1%

Πρωτοποριακό Σύνθετο Κοκκώδες 
NPK Λίπασμα με βάση το Νιτρικό Κάλιο 

18-9-18+ 2MgO+S+Fe, Zn

Multi Grant, η απόλυτη λύση για μεγιστοποίηση της απόδοσης και 
αντοχής των φυτών. 
Με ομοιογενή σύνθεση σε κάθε κόκκο, το φυτό θα βρει όλα τα πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία, κύρια, 
δευτερεύοντα και ιχνοστοιχεία, συνδυάζοντας τα οφέλη του Νιτρικού Καλίου Multi-K ™ με την 
χορήγηση  επιπλέον θρεπτικών συστατικών.
Το Multi Grant είναι ιδανικό για καλλιέργειες ανοιχτού αγρού, θερμοκήπια, οπωρώνες και 
χλοοτάπητες, εκεί που η αιχμή της τεχνολογίας λιπασμάτων μεγιστοποιεί το κέρδος των 
καλλιεργειών.
Είναι γνωστό πως η υψηλή αλατότητα του εδάφους μειώνει την πρόσληψη του νερού από το φυτό, 
διαταράσσοντας έτσι κρίσιμες φυσιολογικές διεργασίες, καθυστερώντας κατά συνέπεια την 
ανάπτυξη των φυτών και μειώνοντας την απόδοση της καλλιέργειας.
Η καινοτόμος σειρά κοκκωδών λιπασμάτων Multi Grant,  ελεύθερη νατρίου και χλωρίου, μειώνει 
την αλατότητα του εδάφους, συμβάλλοντας έτσι στην μεγιστοποίηση των σοδειών ακόμη και σε 
ευαίσθητες στην αλατότητα καλλιέργειες.
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Ολικό άζωτο (N) 18%  
   Νιτρικό άζωτο (N-NO3) 8.3%

   Αμμωνιακό άζωτο   (N-NH4) 9.7%

Φώσφορος  (P2O5) 9%
9%

8%

Οξείδιο του καλίου  (K2O) 18%
Τριοξείδιο του θείου (SO3) 12.5%
Οξείδιο του μαγνησίου  (MgO) 2%
Σίδηρος  (Fe) 0.1%
Ψευδάργυρος (Zn) 0.02%

• Υγρασία 1%
         

στο ουδέτερο κιτρικό αμμώνιο (P2O5) 
Διαλυτός στο νερό και 

Διαλυτός στο νερό (P2O5) 

Multi Grant 18-9-18+ 2MgO+S+Fe, Zn
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ.
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Κηπευτικά 
Καρπούζι
Φράουλα 
Φυλλώδη Λαχανικά 
Σταυρανθή 
(Λάχανο, Κουνουπίδι, 
Μπρόκολο)
Πυρηνόκαρπα 
(Ροδακινιά, Βερικοκιά, 
Κερασιά, Δαμασκηνιά)
Μηλοειδή 
(Μηλιά, Αχλαδιά)
Εσπεριδοειδή 
Ακρόδρυα 
(Αμυγδαλιά, Καρυδιά, 
Καστανιά, Φιστικιά)
Ελιά
Αμπέλι 
Ακτινίδια
Ροδιά 
Πατάτα 
Καρότο 
Βιομηχανική Τομάτα
Βιομηχανικά Φυτά 
(Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλο, 
Καπνός, Ηλίανθος, 
Σόγια, Ελαιοκράμβη)

60-70 kg/στρμ
80-90 kg/στρμ
80-90 kg/στρμ
60-70 kg/στρμ

60-70 kg/στρμ

80-90 kg/στρμ

2,5 -3  kg/δένδρο

2 - 2,5 kg/δένδρο

2 - 2,5 kg/δένδρo

2 - 2,5 kg/δένδρo
250-300gr/πρέμνο

1-1,5 kg/δένδρo
1-1,5 kg/δένδρo
90-100 kg/στρμ
90-100 kg/στρμ
70-80 kg/στρμ

35-40 kg/στρμ

Προτεινόμενες 
Καλλιέργειες

Προτεινόμενες Δοσολογίες
kg/στρμ

 
  

 

Πλεονεκτήματα  χρήσης  
Multi Grant

Άμεση τροφοδοσία Αζώτου που διαρκεί.
Υψηλή τροφοδοσία Καλίου από την αρχή   
 της καλλιεργητικής περιόδου.
Υψηλή παροχή Φωσφόρου και  Ιχνοστοι- 
χείων.
Μειωμένες απώλειες Αζώτου (αμμωνιακά).
Προστασία εδάφους και υδροφόρου ορί- 
ζοντα από νιτρικά.
Καλύτερες σοδειές ποσοτικά και ποιοτικά.
Χαμηλότερες δόσεις εφαρμογής.

Πρωτοποριακό Σύνθετο Κοκκώδες 
NPK Λίπασμα με βάση το Νιτρικό Κάλιο 

18-9-18+ 2MgO+S+Fe, Zn
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Multi Grant 
18-9-18+ 2MgO+S+Fe, Zn
Ιδανικό για βασικές λιπάνσεις και για 
καλλιέργειες με αυξημένες απαιτήσεις  κυρίως 
σε φώσφορο, κάλιο, άζωτο, μαγνήσιο και 
ιχνοστοιχεία
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