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Ή ΣΕ ΣΚΟΝΗ

To Natursoil (υγιές έδαφος) είναι ένα απολύτως οργανικό λίπασμα, (100 %φυσικό), του οποίου
η σύνθεση αποτελείται από οργανικά συστατικά φυτικής και ζωικής προέλευσης.
Το τελικό προϊόν, προκύπτει έπειτα από φυσική χουμοποίηση των συστατικών του "διαδικασία
χουμοποίησης 9 μηνών".

To Natursoil περιέχει "φυσικά ενεργά συστατικά" με τις εξής ιδιότητες:
"Νηματωδοκτόνο" δράση, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη και ελαττώνοντας
την ενδεχόμενη παρουσία των νηματωδών.
Απωθητικό στα έντομα εδάφους και στα παράσιτα των ριζών.
Αντιτίθεται στην "κούραση των εδαφών" συνεισφέροντας κατευθείαν
βακτηριακό φορτίο ωφέλιμο στις βιοχημικές διαδικασίες των εδαφών.
"Μυκητοκτόνο δράση" στα μυκήλια που μπορούν να προσβάλλουν
το ριζικό σύστημα (φουζάριο, ριζοκτόνια, πύθιο κλπ).
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Tρόπος δράσης: Ελευθερώνει προοδευτικά άζωτο οργανικής προέλευσης στο έδαφος.
Η καλλιέργεια το χρησιμοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες της αποφεύγοντας κινδύνους
συσσώρευσης, ξεπλύματος των νιτρικών καθώς και τη μόλυνση των επιφανειακών ή
υπόγειων νερών.
To ΝATURSOIL περιέχει φυσικές ουσίες που αντιτίθενται σε ανώμαλες καταστάσεις που
αντιμετωπίζει το φυτό και το ριζικό του σύστημα και οι οποίες προέρχονται από
μυκητολογικούς παράγοντες, όπως έντομα εδάφους και νηματώδεις (galligeni).
To ΝATURSOIL δρα σαν υπόβαθρο για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών προσφέροντας
φυσικό μικροβιακό εμβολιασμό, "ζωντανό", με μεγάλο αερόβιο και αναερόβιο φορτίο.
To ΝATURSOIL πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την προετοιμασία του εδάφους
για σπορά ή φύτευση, σε ολόκληρη την επιφάνεια του χωραφιού.

Συσκευασία 25 κιλών
ΣΥΝΘΕΣΗ
Άζωτο (Ν) οργανικό

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
4-5%

Θερμοκήπια:

150-200 κιλά / στρέμμα

Φωσφορικός ανυδρίτης

1-2,5%

Φυλλώδη λαχαμικά: 90-120 κιλά / στρέμμα

Οξείδιο του Καλίου (Κ2Ο)

0,5-1%

Καπνός:

150-200 κιλά / στρέμμα

Άνθρακας (C) οργανικά

44-46%

Δένδρα:

0,5-1 κιλό / στρέμμα

Οργανική ουσία

88-92%

Σπορεία:

6-8 κιλά / το κυβικό

Υγρασία

9-11%

Βακτηριακό φορτίο (αερόβιο)

865.000.000 UFC/gr

Βακτηριακό φορτίο (αναερόβιο) 866.000.000 UFC/gr
PH

ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαραίτητη η χρήση γαντιών, μάσκας, και γυαλιών
κατά την εφαρμογή του προϊόντος
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