
ACTIVIT pellets                      

 

 

ΥΠΟΠΡΟΙΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ 

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 

ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

Το ACTIVIT είναι σκεύασμα σε μορφή pellets 

που περιέχει κοπριά πουλερικών, 

από πιστοποιημένες φάρμες Ολλανδίας, 

η οποία έχει υποστεί ζύμωση και θερμική επεξεργασία. 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 25 ΚΙΛΑ 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

 
 

Πληροφορίες για το προϊόν/   ΣΥΝΘΕΣΗ: Οργανική ουσία: 62% κατ’ 

Περιεκτικότητα  (β/β):           ελάχιστο, pH: 6.4, Υγρασία: 12%  

                                                  μέγιστο, C/N org: 9 

 

Το προϊόν αποδίδει τα ακόλουθα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος: Άζωτο ολικό: 3.6%, Άζωτο 

οργανικό: 3.1%, Άζωτο αμμωνιακό: 0.5%, Φώσφορο (ως P2O5): 2.8%, Κάλιο (ως Κ2O): 2.2%, 

Μαγνήσιο (ως MgO): 1.5%, Ασβέστιο  (ως CaO): 9.6%, Χλώριο (CΙ): 0.76% μέγιστο, Νάτριο 

(Νa2O): 0.42% μέγιστο.  

Ιχνοστοιχεία (ppm), Σίδηρο (Fe), Μαγγάνιο (Μn), Ψευδάργυρο (Zn), Χαλκό (Cu), Βόριο (Β), 

Μολυβδένιο (Μο), Κοβάλτιο (Co). 

Στόχος-πλεονεκτήματα: Το ACTIVIT είναι πλούσιο σε οργανική ουσία με αποτέλεσμα να 

βελτιώνει τη γονιμότητα και τη δομή του εδάφους καθώς και την ανάπτυξη και λειτουργία του 

ριζικού συστήματος των φυτών. Επίσης είναι απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμογές με διασπορά του προϊόντος 

στην επιφάνεια του εδάφους. Συνιστάται να ακολουθεί ελαφρά ενσωμάτωση. 

 

Παρασκευαστής: Ferm-O-Feed B.V. GERSTDIJK 6, 5704 RG, HELMOND 

Αντιπρόσωπος, διανομέας για την Ελλάδα:  

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,  1ο χλμ Λ. Παιανίας Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100, 19002, Παιανία. 

Tηλ. 2106800900 info@hellafarm.gr www.hellafarm.gr 

 

  Αρ. παρτίδας:  

Καλλιέργεια Δοσολογία Χρόνος και τρόπος εφαρμογής 

Οπωροφόρα δένδρα  

(ελιά, εσπεριδοειδή, 

μηλοειδή, πυρηνόκαρπα,  

ακτινιδιά κ.ά) 

 1-5 κιλά/ δέντρο Διασπορά του προϊόντος στο έδαφος που αναλογεί στο 

μέγεθος της κόμης του δέντρου. Προτείνεται να 

ακολουθήσει ελαφρά ενσωμάτωση. 1η εφαρμογή τέλη 

χειμώνα με αρχές άνοιξης πριν την ενεργοποίηση του 

ριζικού συστήματος των δένδρων. Μπορεί να 

ακολουθήσει επανάληψη. 

Αμπέλι   0.5-2 κιλά/ πρέμνο Διασπορά του προϊόντος στο έδαφος κατά μήκος της 

γραμμής φύτευσης. Προτείνεται να ακολουθήσει ελαφρά 

ενσωμάτωση. 1η εφαρμογή τέλη χειμώνα με αρχές 

άνοιξης πριν την ενεργοποίηση του ριζικού συστήματος 

των δένδρων. Μπορεί να ακολουθήσει επανάληψη. 

Κηπευτικά και  

καλλωπιστικά  

θερμοκηπίου και 

υπαίθρου 

 150-300 κιλά/ στρέμμα Διασπορά του προϊόντος σε όλη την επιφάνεια του 

εδάφους πριν τη σπορά ή μεταφύτευση. Προτείνεται να 

ακολουθήσει ελαφρά ενσωμάτωση. 

Φυτά μεγάλης 

Καλλιέργειας 

(πατάτα, σιτηρά, 

βαμβάκι, καπνός,  

ζαχαρότευτλα κ.ά) 

100-300 κιλά/ στρέμμα Διασπορά του προϊόντος σε όλη την επιφάνεια του 

εδάφους κατά την προετοιμασία του αγρού πριν τη σπορά. 

Προτείνεται να ακολουθήσει ελαφρά ενσωμάτωση. 

Γκαζόν 100-150 κιλά/ στρέμμα Διασπορά του προϊόντος σε όλη την επιφάνεια του 

εδάφους κατά την προετοιμασία του αγρού πριν τη σπορά. 

Προτείνεται να ακολουθήσει ελαφρά ενσωμάτωση και 

πότισμα. 

Φυτά σε γλάστρες Εφαρμόστε το προϊόν ως 

μίγμα με τύρφη και χώμα 

στην ακόλουθη αναλογία: 

20% activit, 30% τύρφη, 

50% χώμα) 

Ανάμιξη του προϊόντος κατά την προετοιμασία του 

υποστρώματος. 

Aπαγορεύεται η πρόσβαση εκτρεφόμενων ζώων στην έκταση τουλάχιστον για 21 ημέρες μετά τη διασπορά στο έδαφος. 

                                                                                                          

 

                                                                                                        Κυκλοφορεί με βάση την Υ.Α. 217217/08-01-2004 
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