FULVIC FIVE
Οργανικό λίπασμα
100% υδατοδιαλυτἠ σκόνη που συμπεριλαμβάνει φουλβικά οξέα για ΙΔΡΟΠΙΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΔΙΑΛΥΤΟ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το FULVIC FIVE είναι μία ουσία χαμηλού μοριακού βάρους, εξαιρετικά βιοδραστική, τελικό προϊόν προηγουμένως
ζωντανής ύλης, ευδιάλητη στο νερό και τα όξινα και ήπια βασικά μεσα. Είναι κατασκευασμένο από ιδιαίτερα σύνθετα
μόρια που αντιδρούν πολλές φορές κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης. Στην πολύπλοκή σύνθεσή του περιέχει επίσης
και ¨λανθάνουσα ηλικαή ενέργεια¨, προερχόμενη από τη φωτοσύνθεση των φυτών προέλευσης.

Προέλευση
Το FULVIC FIVE λαμβάνεται με εξαγωγή από κάρβουνο (λιγνίτη).
Προκύπτει από τη χημική και βιολογική χουμοποίηση φυτών και οργανικής ύλης, συγκεκριμένα μέσω της βιολογικής
δραστηριότητας μικροοργανισμών. ‘
Παρέχει υψηλή συγκέντρωση φουλβικών οξέων και αρκετών βιολογικά ενεργών ιχνοστοιχείων.
FULVIC FIVE
ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σύνθεση ( Χημική Ανάλυση)
Φουλβικά οξέα διαλυτά στο νερό .............80% τουλάχιστον (ξηρή βάση)
Οργανική Ύλη .............................................80% τουλάχιστον (ξηρή βάση)
Ξηρή Ύλη.....................................................85% τουλάχιστον
Τιμή του pH.................................................5-7
Είδος του προϊόντος: Σκόνη διαλυτή στο νερό
Καθαρό βάρος: 10Kg
Παρτίδα: 122126
Ημερομηνία παραγωγής:
Ημερομηνία Λήξης: 07/2024
Πλεονεκτήματα
Το FULVIC FIVE εξάγεται από το κάρβουνο (λιγνίτης) και συμπυκνώνεται σε μια εντελώς διαλυτή ξηρή σκόνη. Το
γεγονός ότι τα φουλβικά οξέα είναι διαλυτά σε νερό και έχουν χαμηλό μοριακό βάρος, τους επιτρέπει να διαπερνούν
την κυτταρική μεμβράνη των ριζών και των φύλλων, μεταφέροντας τα χηλικά μέταλλα στο εσωτερικό τμήμα των
φυτών.
•
Βελτιώνει την απορρόφηση των χηλικών θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά και μειώνει την ακινησία τους στο
έδαφος.
•
Προωθεί την ταχύτερη βλάστηση των σπόρων και την ταχύτερη ανάπτυξη ριζών και βλαστών.
•
Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και την ικανότητά του να συγκρατεί νερό.
•
Παρέχει μία σημαντική πηγή ξυλάνθρακα στους μικροοργανισμούς του εδάφους.
•
Τονώνει τα ενζυματικά συστήματα των φυτών για να αυξήσει την αναπνοή τους.
•
Βελτιώνει τη συγκράτηση του νερού από το έδαφος και μειώνει την ένταση της υγρασίας.
•
Ενεργοποιεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών, καθώς το FULVIC FIVE είναι πλούσια πηγή τροφής για αυτούς.
Η συνολική δυνατότητα ανταλλαγής κατιόντων αυξάνεται χάρη στην κολλοειδή φύση του προϊόντος.
•
Θεωρείται ως ενεργός απομονωτικός παράγοντας. Η υψηλή χηλική του ικανότητα για ορυκτά στοιχεία
απελευθερώνει σημαντικά θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος, επιτρέποντάς τους να αφομοιώνονται από τα φυτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΦΡΑΓΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Οδηγίες χρήσης*

Σε όλες τις καλλιέργειες

Λαχανικά σε θερμοκήπιο

Οπωροφόρα δέντρα

Αύξηση της
φυτών και
λιπασμάτων
Αύξηση της
φυτών και
λιπασμάτων
Αύξηση της
φυτών και
λιπασμάτων

ζωτικότητας των
της χρήσης των
ζωτικότητας των
της χρήσης των
ζωτικότητας των
της χρήσης των

Λαχανικά σε ανοιχτή έκταση

Αύξηση της ζωτικότητας των
φυτών και της χρήσης των
λιπασμάτων

Δημητρικά, πατάτες, όσπρια

Αύξηση της ζωτικότητας των
φυτών και της χρήσης των
λιπασμάτων

Καλλωπιστικά φυτά και δασικα
φυτώρια, αρχιτεκτονική τοπίου
(γενικά)
Εφαρμογή στο έδαφος

Αύξηση της
φυτών και
λιπασμάτων
Αύξηση της
φυτών και
λιπασμάτων

ζωτικότητας των
της χρήσης των
ζωτικότητας των
της χρήσης των

4 – 5 Kg/ha μοιρασμένα σε
διάφορες δόσεις (1 Kg/ha ή 150 300g/L)
4 Kg/ha μοιρασμένα σε διάφορες
δόσεις (1 -2 Kg/ha ή 150 -300g/L
κατά τη διαρκεια της σεζόν
4 - 5 Kg/ha μοιρασμένα σε
διάφορες δόσεις (1 - 2 Kg/ha ή
150 -300g/L) κατά τη διαρκεια
της σεζόν
4 Kg/ha μοιρασμένα σε διάφορες
δόσεις (1 -2 Kg/ha ή 150 -300g/L
κατά τη διαρκεια της σεζόν και
της εφρμογής των λιπασμάτων
3 - 4 Kg/ha μοιρασμένα σε
διάφορες δόσεις (1 Kg/ha ή 150 300g/L) κατά τη διαρκεια της
σεζόν
3 - 4 Kg/ha κατά τη διαρκεια της
προετοιμασίας του υπεδάφους
4 - 5 Kg/ha μοιρασμένα σε
διάφορες δόσεις (1 -2 Kg/ha)
κατά τη διαρκεια της σεζόν και
της εφρμογής των λιπασμάτων

*Αυτές οι ενδείξεις μπορούν να διαφοροποιηθούν συμφωνα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τις συνθήκες
του
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΦΡΑΓΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μην πετάτε το δοχείο στο περιβάλλον. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
Παρασκευαστής: Marcello Bellini s.r.l.
Αριθμός Μητρώου Παρασκευαστή 02329/18
Bιομηχ.Eμπειρ.: 03009240593
Δ/νση: Strada Zi’ Maria 297, 04100 Latina (LT)
Σταθερό τηλέφωνο : +39 0773 86058
Κινητό τηλέφωνο: +39 335 8124017
e-mail: marcello@marcellobellini.com

