
Πρώτες ύλες

NOP SOLUB – ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

Το NOP solub είναι το νιτρικό κάλιο της EuroChem, 
ένας συνδυασμός νιτρικού αζώτου και καλίου. Είναι ένα 
κρυσταλλικό λίπασμα πλήρως διαλυτό στο νερό.

Το κάλιο είναι το μακροθρεπτικό συστατικό που σχετίζεται 
με την ποιότητα σε όλες τις καλλιέργειες. Συμβάλλει στη 
βελτίωση του μεγέθους, της εμφάνισης, της διατροφικής 
αξίας και γεύσης των καρπών και αυξάνει τη διάρκεια 
αποθήκευσης του τελικού προϊόντος.

Το NOP solub είναι επίσης σημαντική πρώτη ύλη για την 
παραγωγή υδατοδιαλυτών ΝΡΚ λιπασμάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KNO 3    13:0:46 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άζωτο (N) 13 %

Νιτρικό άζωτο (N-NO 3) 13 %

Οξείδιο του καλίου (K 20) 46 %

Κάλιο (K) 38.2 %

Χλώριο (Cl) 0.2 % (max.)

Διαλυτότητα (20°C) 300 g/l νερού

Ηλεκτρική αγωγιμότητα (0.1  % στους 25°C) 1.3 mS/cm

pH (5 % σε υδατικό διάλυμα) 6 - 10

Μορφή κρυσταλλική

Χρώμα λευκό

Πρώτες ύλες

ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΠΗΓΗ ΚΑΛΙΟΥ 

 Μπορεί να αναμειχθεί με όλους τους άλλους τύπους 
υδατοδιαλυτών λιπασμάτων και δεν περιέχει κανένα 
επιβλαβές στοιχείο για τα φυτά.

 Είναι μια ιδανική πηγή καλίου, τόσο ευπροσάρμοστη που 
μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης 
οποιασδήποτε καλλιέργειας.

 Σε καλλιέργειες με έλλειψη καλίου ή σε φάσεις κρίσιμης 
ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσει μια γρήγορη πηγή Καλίου 
για την επίλυση τροφοπενιών μέσω διαφυλλικών εφαρμογών.

 Κατά τη διαφυλλική εφαρμογή πρέπει να εφαρμόζεται 
από 0,5 έως 3% σε διάλυμα, αναλόγως της ηλικίας 
των φύλλων, της ευαισθησίας της καλλιέργειας και των 
καιρικών συνθηκών.

 Ως γενικός κανόνας, για ευαίσθητα φύλλα σε κηπευτικές 
και ανθοκομικές καλλιέργειες, η εφαρμογή στο φύλλωμα 
θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 1% διάλυμα, για 
καρπούς μπορεί να κυμανθεί από1,0 έως 3,0% διάλυμα.

 Μπορεί να διαλυθεί σε ένα μέγιστο βαθμό των 300  g ανά 
λίτρο στους 20°C.

 Παράγεται με μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία της 
τάξεως του 0,2%.

 Το NOP solub είναι ένα κρυσταλλικό λίπασμα με λιγότερο 
από 0,1% αδιάλυτες ουσίες.

 Η συνέργεια μεταξύ του κατιόντος Κ +  και του ανιόντος 
ΝΟ 3-  διευκολύνει την πρόσληψη αμφοτέρων των ιόντων 
από τις ρίζες των φυτών.

 Η σχέση μεταξύ των αρνητικά φορτισμένων νιτρικών 
και του θετικά φορτισμένου καλίου αποτρέπει την 
προσρόφηση του καλίου από το έδαφος, καθιστώντας το 
διαθέσιμο για τα φυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 Συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρότερων κυτταρικών 
τοιχωμάτων, επομένως αυξάνει την ανθεκτικότητα των 
φυτών σε παθογόνους παράγοντες.

 Βελτιώνει την ικανότητα των φυτών να αντιστέκονται 
 στην ξηρασία.
 Αποτελούμενο από λευκούς κρυστάλλους, δεν 

παρουσιάζονται συσσωματώματα υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης.

 Διατίθεται σε σακιά 25 κιλών.

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ


