K-OLIGREEN
ΣΥΝΘΕΣΗ:

Το

K-OLIGREEN

εξειδικευμένο

λίπασμα,

κόκκου,

ανώτερης

κατάλληλο

για

είναι
σύστασης

ΑΖΩΤΟ (Ν)…………...19% (Ν-Αμμωνιακό 4% και Ν-Ουρικό 15%)
ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P2O5)…... 6% (Υδατοδιαλυτός 90%)
ΚΑΛΙΟ (Κ2Ο)………...15% (Υδατοδιαλυτό)

ποιότητας,

ΜΑΓΝΗΣΙΟ (MgO)…....2% (Υδατοδιαλυτό)

λίπανση,

ΒΟΡΙΟ (Β)…………....0,5% (Υδατοδιαλυτό)

ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες

ΘΕΙΟ (SO3)………….….9% (Υδατοδιαλυτό)

βασική

της ελιάς.
ΑΖΩΤΟ
Η ελιά είναι πολύ απαιτητικό φυτό στο Άζωτο το οποίο

Το K-OLIGREEN περιέχει ιδανική αναλογία αζώτου

βοηθά στην ομαλή ανάπτυξη του ετήσιου βλαστού που

μόνο αμμωνιακής και ουρικής μορφής με αποτέλεσμα

είναι η βάση μιας πλούσιας παράγωγης, Επηρεάζει την

την αργή και ομαλή διάθεση του αζώτου προς το φυτό,

καλή διαφοροποίηση και έκπτυξη των ανθοφόρων

χωρίς να έχουμε απώλειες και ξέπλυμα των νιτρικών

οφθαλμών καθώς την ανθοφορία και την καρπόδεση.

στα υπόγεια νερά, από τις βροχές.

Βοηθάει στην ανάπτυξη και το τελικό μέγεθος του
ελαιοκάρπου.
ΚΑΛΙΟ
Η ελιά είναι απαιτητικό φυτό στο Κάλιο το οποίο είναι

Το K-OLIGREEN περιέχει τέλεια αναλογία καλίου

απαραίτητο σε διάφορες βιοχημικές διεργασίες και

υδατοδιαλυτής μορφής με αποτέλεσμα την γρήγορη

κυρίως στην ωρίμανση και την ελαιοπεριεκτικότητα του

είσοδο στην ριζόσφαιρα και την άμεση πρόσληψή του,

καρπού. Βελτιώνει την ποιότητα του ελαιολάδου και

για την κάλυψη των αναγκών του φυτού. Η υψηλή

αυξάνει την τελική παραγωγή.

διαλυτότητά του επιτυγχάνει άριστη αφομοιωσιμότητα
από το φυτό.
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ΦΩΣΦΟΡΟΣ
Ο Φώσφορος είναι απαραίτητο δομικό συστατικό που

Το K-OLIGREEN περιέχει υψηλής ποιότητας

επηρεάζει την καλή ανθοφορία και καρπόδεση και κατ’

υδατοδιαλυτού φωσφόρου με αποτέλεσμα την

επέκταση την τελική παραγωγή.

αφομοιοσιμότητα του ακόμα και σε εδάφη με αλκαλικό
PH, σε κρύα εδάφη καθώς και σε εδάφη με χαμηλή
περιεκτικότητα σε οργανική ουσία.
ΒΟΡΙΟ

Το K-OLIGREEN περιέχει Βόριο, ιχνοστοιχείο απαραίτητο για την ομαλή ανάπτυξη των βλαστών την καλή
ανθοφορία και καρπόδεση.
ΜΑΓΝΗΣΙΟ
Το K-OLIGREEN περιέχει Μαγνήσιο, στοιχείο απαραίτητο για την σύνθεση της χλωροφύλλης με άμεση επίδραση
στη φωτοσύνθεση.
ΘΕΙΟ
Το K-OLIGREEN περιέχει Θείο, στοιχείο απαραίτητο σε διάφορες βιοχημικές διαδικασίες, στην σύνθεση των
πρωτεϊνών, στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και προσδίδει μεγαλύτερη αντοχή στους φυτικούς ιστούς.

Το K-OLIGREEN είναι ομογενοποιημένο με όλα τα συστατικά σ έναν κόκκο, με ομοιομορφία,
πολύ καλή κοκκομετρία και μπορεί να εφαρμοστεί άριστα είτε με λιπασματοδιανομέα ή με το χέρι,
με δοσολογία 2-4 Kg ανά δένδρο ανάλογα με το μέγεθος του, και σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις
των γεωπόνων της εταιρείας.
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