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Το Agriorgan είναι ένα εδαφοβελτιωτικό, σχεδιασμένο να παρέχει οργανική ουσία στο

έδαφος με φυσικό, χημικό και βιολογικό τρόπο. Η συμβολή αυτής της εξαιρετικά

μεταποιημένης οργανικής ύλης βελτιώνει όλες τις ιδιότητές του εδάφους, δημιουργώντας

ένα τέλειο περιβάλλον για την ανάπτυξη των καλλιεργειών, αποφεύγοντας την

υποβάθμισή τους και βελτιώνοντας τη γονιμότητά τους. Είναι το αποτέλεσμα

περισσότερων από 30 ετών εμπειρίας στην έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την

παρασκευή οργανικών λιπασμάτων. Λόγω του μετασχηματισμού ευγενών οργανικών

υλικών, πηγές οργανικής ύλης που επιλέγονται σύμφωνα με τις ιδιότητες τους,

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία, ανάλυση και μελέτη του τεχνικού μας τμήματος.

Σκόνη

5mm  
Pellet

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜηδένCOC

Προέλευση ECO

Ανανεώσιμη

0 Λάσπη

Η Fertinagro Organia αντισταθμίζει τις 

εκπομπές CO2 που προέρχονται από 

την παρασκευή των προϊόντων, 

καταφέρνοντας να εξουδετερώσει το 

αποτύπωμα άνθρακα.

Κοπριά εγκεκριμένη για χρήση της στη 

Βιολογική γεωργία ECO που ξεχωρίζει για 

την προέλευση, τις ιδιότητες και την 

ποιότητά της, και εξασφαλίζει ένα 

εγγυημένο τελικό προϊόν.

Χρήση ανανεώσιμων οργανικών 

υλικών για την επεξεργασία των 

προϊόντων μας, διασφαλίζοντας τη 

βιωσιμότητα της διαδικασίας.

Κατά την παραγωγή των προϊόντων μας, δεν 

χρησιμοποιείται οποιουδήποτε είδους λάσπης, 

παρά μόνο ποιοτικές οργανικές πρώτες ύλες  

χωρίς ρύπους.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κομποστοποίηση 4.0 Ιχνηλασιμότητα

Αποκλειστική διαδικασία κομποστοποίησης, 

για την απόκτηση μιας ιδανικής πρώτης ύλης 

σύμφωνα με τον σκοπό του προϊόντος, με 

βάση την ανάλυση των δεδομένων κατά την 

διάρκεια της διαδικασίας.

Ανάλυση και ιχνηλασιμότητα όλων των 

επεξεργασμένων παρτίδων, που εγγυώνται 

ποιότητα και ασφάλεια, 

πολλαπλασιάζοντας x10 την περιοδικότητα 

που απαιτείται από το νόμο.
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Προϊόν εγκεκριμένο για χρήση στη βιολογική γεωργία. Εγγυημένη ιχνηλασιμότητα χάρη στον απόλυτο έλεγχο της 

διαδικασίας, από τη λήψη πρώτων υλών έως την εμπορευματοποίηση.

Μικροοργανισμοί

PGPR

Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί  για την 

ανάπτυξη των φυτών (PGPR), που 

λαμβάνονται χάρη στην ελεγχόμενη 

Κομποστοποίηση και την επιλογή των 

πρώτων υλών.

PAPEL
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GRANEL BigBag

30Kg

1500 Kg

600 kg

ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη των καλλιεργειών. Προσαρμόστε τη δόση ανάλογα με το επίπεδο γονιμότητας του 

εδάφους και τις απαιτήσεις που παρέχονται από τη σοδειά, για οποιεσδήποτε ερωτήσεις επικοινωνήστε με το τεχνικό 

μας τμήμα.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ: Περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του προϊόντος σε προαιρετική βάση.Για περισσότερες 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση (EPF, ECO πιστοποιητικά κ.λπ.) συμβουλευτείτε το τεχνικό μας τμήμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Οικογένεια: Fertinagro Organia

Υποοικογένεια: Agriorgan

Ονομασία προέλευσης: Εδαφοβελτιωτικό ΚΥΑ 217217/2004 (ΦΕΚ 35-16/2004)

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ:

Έγκριση SANDACH: S44099001

Έγκριση Υπουργείου: F0003273/2027
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AGRIORGAN PELLET s.m.f. s.m.s.

Άζωτο (N) οργανικό 1,1 - 2% 1,4 - 2,6 %

Πεντοξείδιο του φωσφόρου (P2O5)ολικό 1,5 - 2,5 % 1,9 -3,25 %

Οξείδιο του καλίου (K2O) ολικό 1,6 - 2,5 % 2 - 3,25 %

Άνθρακας (C) Οργανικός 14,5 - 24,4 % 18,8 - 31,7 %

Οργανική ουσία ολική 25 - 42 % 32,5 - 54,5 %

Χουμικά Οξέα 3 - 7 % 4 - 10 %

Σχέση C/N 7,3 - 22,2 7,3 - 22,2

Υγρασία 20 - 25 % -

pH 6,5 6,5

Αγωγιμότητα 6 - 27 dS/m -
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