
 
 

Η κορυφαία επιλογή 
στα οργανικά!
 Σε μορφή pellets για 

εύκολο διασκορπισμό 
με λιπασματοδιανομέα.

 Απαλλαγμένο από 
σπόρους ζιζανίων.

 Ευνοεί την ανάπτυξη 
των ωφέλιμων 
μικροοργανισμών 
του εδάφους. 

 Προϊόν με ελαφρώς 
όξινο pH (6,4).

pellets
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ΣΥΝΘΕΣΗ (κατ’ ελάχιστο):

Οργανική ουσία: 62% β/β, C/N 9, pH: 6.4

Άζωτο ολικό: 3.6%, Ασβέστιο (ως CaO): 9.6%

Άζωτο οργανικό: 3.1% Χλώριο (CΙ): 0.76% μέγιστο

Άζωτο αμμωνιακό: 0.5% Νάτριο (Νa2O): 0.42% μέγιστο

Φώσφορος (ως P2O5): 2.8% Ιχνοστοιχεία: Σίδηρο (Fe), 

Κάλιο (ως Κ2O): 2.2% Μαγγάνιο (Μn), Ψευδάργυρο (Zn), 

Μαγνήσιο (ως MgO): 1.5% Χαλκό (Cu), Βόριο (Β), 

Μολυβδένιο (Μο), Κοβάλτιο (Co).

BIO
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
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1-5 κιλά/ δέντρο

0.5-1 κιλό/ πρέμνο

150-300 κιλά/ στρέμμα

150-300 κιλά/ στρέμμα

100-150 κιλά/ στρέμμα

Εφαρμόστε το προϊόν

ως μίγμα με τύρφη και

χώμα στην ακόλουθη

αναλογία: 20% activit,

30% τύρφη, 50% χώμα)

Διασπορά του προϊόντος στο έδαφος

που αναλογεί στο μέγεθος της κόμης

του δέντρου. Εφαρμογή τέλη χειμώνα

με αρχές άνοιξης πριν την ενεργοποί-

ηση του ριζικού συστήματος των δέν-

δρων και σε όποια άλλη χρονική

περίοδο κρίνεται αναγκαίο. 

Διασπορά του προϊόντος σε όλη την

επιφάνεια του εδάφους πριν τη σπορά

ή μεταφύτευση. Προτείνεται να ακο-

λουθήσει ελαφρά ενσωμάτωση.

Ανάμιξη του προϊόντος κατά την προ-

ετοιμασία του υποστρώματος.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη βιολογική γεωργία

To ACTIVIT pellets είναι πλούσιο σε οργανική ουσία και αποδίδει
στο έδαφος θρεπτικά στοιχεία (N-P-K +Ιχνοστοιχεία), συμβάλλον-
τας στη βελτίωση της γονιμότητας και δομής του εδάφους με απο-
τέλεσμα την καλύτερη ανάπτυξη και λειτουργία του ριζικού
συστήματος των φυτών.

Η ζύμωση και θερμική επεξεργασία που υποβάλλεται κατά τη δια-
δικασία της παραγωγής του, το απαλλάσσει από σπόρους ζιζανίων
και τυχόν άλλους παθογόνους οργανισμούς.

Οπωροφόρα δένδρα
(ελιά, εσπεριδοειδή, 

μηλοειδή, πυρηνόκαρπα,

ακτινιδιά κ.ά)

Αμπέλι

Κηπευτικά και καλλωπι-

στικά θερμοκηπίου και

υπαίθρου

Φυτά μεγάλης Καλλιέρ-
γειας (πατάτα, σιτηρά, βαμβάκι,

καπνός, ζαχαρότευτλα κ.ά)

Γκαζόν

Φυτά σε γλάστρες

Καλλιέργεια Δοσολογία Χρόνος και τρόπος εφαρμογής


