Που χρησιµοποιείται
το BIOPREM

Πως και πότε εφαρµόζεται
το BIOPREM

Το BIOPREM εφαρµόζεται κατά ή πριν την
µεταφύτευση και κατά την προετοιµασία του εδάφους
για φύτευση ή σπορά. Ενσωµατώνεται στο χώµα.

Xρησιµοποιείται σε καλλιέργειες:
• Λαχανικών
• Ανθοκοµικών
• ∆ενδρωδών
• Αρωµατικών

Συγκεκριµένα:
Κατά την προετοιµασία του εδάφους
για εγκατάσταση γρασιδιού,
ενσωµατώστε 15-20lt Bioprem σε 50m2

Το BIOPREM έχει έγκριση για χρήση
στις βιολογικές καλλιέργειες

ΟΡΓΑΝΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Ιδανικό για καλλιέργειες λαχανικών,
ανθοκοµικών, δενδρωδών, αρωµατικών

Στο λάκκο φύτευσης καλλωπιστικών θάµνων,
τριανταφυλλιών και δέντρων τοποθετούνται
2-4lt Bioprem και ενσωµατώνονται στο έδαφος
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Κατά την προετοιµασία του εδάφους
για εγκατάσταση εποχιακών καλλωπιστικών
φυτών και λαχανικών εφαρµόστε
10lt Bioprem για κάθε 10m2
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Παρασκευάζεται και διατίθεται
στην Κύπρο από την
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd
Ολύµπου 4, Βιοµηχανική Ζώνη Λατσιών,
2234 Λευκωσία
Τ.Θ.: 12508, 2250-Λατσιά, Κύπρος
Τηλ .: +357 22815353
Φαξ: +357 22482331
E-mail: contact@premier.com
www.premier.com.cy

∆ιατίθεται στην Ελλάδα από την
Premier Shukuroglou Hellas S.A.
Αγαµέµνονος 5,
Χολαργός-15561, Αθηνα
Τηλ +30 2106538061
Φάξ +30 2106537036
Email: psh@premier.com.gr
www.premier.com.gr

www.mygreencycle.com.cy

www.mygreencycle.com.cy

Τι είναι το BIOPREM

ΟΡΓΑΝΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΛΙΠΑΣΜΑ

Τι κάνει το BIOPREM

To ΒΙΟΠΡΕΜ δεν έχει τα
µειονεκτήµατα της κοπριάς

Βοηθά άµεσα και έµµεσα στην ανάπτυξη
και θρέψη των φυτών, καθώς και στην
προώθηση της υγείας τους.

Το BIOPREM είναι απαλλαγµένο από
σπόρους ζιζανίων, που είναι συχνό
φαινόµενο στη κοπριά. Αυτό σηµαίνει ότι η
µαζική εµφάνιση των ζιζανίων που
συνήθως ακολουθεί την εφαρµογή
κοπριάς αποφεύγεται µε το Bioprem.

Εµπλουτίζει το έδαφος µε ωφέλιµα βακτήρια
που διευκολύνουν τη δηµιουργία του χούµου.
∆ρα ως εδαφοβελτιωτικό καθώς βελτιώνει
τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του
εδάφους και την δυνατότητα συγκράτησης
της υγρασίας του.

Το BIOPREM είναι οργανο - βιολογικό
λίπασµα το οποίο παρασκευάζεται µε
ζύµωση οργανικών φυτικών πρώτων υλών
µαζί µε πλούσιο υπόστρωµα ωφέλιµων
βακτηρίων.
Περιέχει οργανικές και ανόργανες µορφές
Αζώτου(Ν), Φωσφόρου(Ρ) και Καλλίου (Κ),
καθώς και ιχνοστοιχεία όπως Μαγνήσιο,
Σίδηρο, Μαγγάνιο, Χαλκό, Κοβάλτιο κ.α.
Τα στοιχεία αυτά υφίστανται ως εκ της
φύσης του ίδιου του υλικού, δεν είναι
δηλαδή χηµικά πρόσθετα. Είναι εποµένως
φιλικό προς το περιβάλλον.
Είναι πιστοποιηµένο ως κατάλληλο για
χρήση σε βιολογικές καλλιέργειες από
τον διεθνή οργανισµό ελέγχου και
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Αναπληρώνει τα οργανικά θρεπτικά συστατικά
του εδάφους. Η περιεκτικότητα του σε Ν (Άζωτο),
P (Φωσφόρο) και K( Κάλιο) είναι τέτοια ώστε στη
συστεινόµενη δόση να παρέχει και επαρκή
βασική λίπανση στα φυτά για τις ανάγκες
ενός µηνός.

Είναι πλήρως απαλλαγµένο από
παθογόνους οργανισµούς που συχνά
µεταφέρονται στις καλλιέργειες µε την
κοπριά και που προκαλούν πρόσθετα
προβλήµατα στην συνέχεια.
Απουσία δυσοσµίας.
Εφαρµογή πολύ µικρότερου όγκου ανά
επιφάνεια. Ενδεικτικά, η απαιτούµενη
ποσότητα είναι 30-40 φορές µικρότερη από
αυτή της κοπριάς. Αυτό σηµαίνει
χαµηλότερο κόστος µεταφοράς, καθώς και
εργατικού κόστους στην εφαρµογή.
Αν περισσέψει BIOPREM, φυλάγεται σε κλειστούς
σάκους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

