BIO. LIT - Ζεόλιθος µε Αποτελεσµατικούς Μικροοργανισµούς (ΕΜ)
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΟΡΥΚΤΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΩΜΑ DIABAS
Το Βio lit είναι 100% φυσικό προϊόν ηφαιστειακής προέλευσης. Πρόκειται για ασβεστόλιθο από τα
βουνά του Τιρόλου (Αυστρία), που έχει κονιορτοποιηθεί και εµπλουτιστεί µε (ΕΜ)
Αποτελεσµατικούς Μικροοργανισµούς (κυρίως µε βακτήρια γαλακτικού οξέος).
•
Εµπλουτίζει το έδαφος µε µέταλλα και ιχνοστοιχεία, επιτυγχάνοντας έτσι την αύξηση της
γονιµότητας του και την υγεία των φυτών.
•
∆υναµώνει τα φυτά και αυξάνει την άµυνά τους σε σχέση µε τα παράσιτα.
•
Συµβάλει στην αύξηση της θερµοκρασίας και τον αερισµό του εδάφους.
•
Ενισχύει και προστατεύει την βακτηριακή χλωρίδα στην επιφάνεια των φυτών.
•
Οι ευεργετικές του επιδράσεις είναι µόνιµες γιατί δεν αποσυντίθενται.
•
Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους.
•
Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού, ιδιαίτερα στα αµµώδη εδάφη.
•
Σε συνδυασµό µε την λίπανση µπορεί να βοηθήσει στην συγκράτηση και στην
σταδιακή αποδέσµευση των θρεπτικών στοιχείων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
•
Βελτιώνει την γεύση και την αντοχή των φρούτων και λαχανικών στα ράφια.
•
Συντοµεύει την κοµποστοποίηση των οργανικών υλικών.
•
Ψεκασµός µε Bio.lit επιτυγχάνετε µυκητολογική εντοµοαπωθητική και ωoκτόνο
δράση. Ειδικά στα φύλλα αποξεραίνει το µελίτωµα και απορροφώντας την υγρασία από
την επιφάνεια του φύλλου αποξεραίνει και µουµιοποιεί τα αυγά τα οποία δεν µπορούν
πλέον να εκκολαφθούν. Το ίδιο συµβαίνει και στις αφίδες και γενικώς όταν δηµιουργούνται
µελιτώµατα στον κορµό και στα φύλλα).
•
Το Bio Lit δεν περιέχει χηµικά πρόσθετα ή τοξικές ουσίες και έχει µεγάλη ενεργό
επιφάνεια το Bio.lit καλύπτει 2.500 m2 / kg και το Bio.lit extra Diabas 7.000 m2 / kg.
Με την χρήση του ευνοούνται ιδιαίτερα οι καλλιέργειες σε: δηµητριακά, εσπεριδοειδή, ελιά,
αµπέλι, ροδακινιά, οπωροφόρα, καλλιέργεια πατάτας, ντοµάτας, αγγουριού, πιπεριάς και
κηπευτά) σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, στην επεξεργασία κοπριάς, και στην κοµποστοποίηση.

Χρήση και δοσολογία εφαρµογής
Αροτραίες εκτάσεις: άπλωµα µέχρι 5 τόνους Bio.Lit extra (Diabas) σκόνη /εκτάριο και έτος
Καλλιέργειες / γεωργία : 1.000 – 2.000 kg / ha κάθε έτος σε συνδυασµό µε EM Active (1:200)
Κήποι: άπλωµα περίπου 20-40 κιλών /100m2 . Ιδανικά σε συνδυασµό µε EM Active (1:200)
Ψεκασµοί αµπέλου, οπορωφόρων και ελιάς: 1 Kg Bio.Lit extra (Diabas) / ανά 100 lit.
Βαριά εδάφη: 3.000 – 5.000 Kg / ha
Χώµα: 1kg / 20 λίτρα
Κοµποστοποίηση: 30 κιλά/ m3 σε ποσότητα απορριµµάτων. Ιδανική συµπληρωµατική εφαρµογή µε
EM Acive (1:200)

Αγοράστε:

Ζεόλιθος Bio.Lit Τριμμένη πέτρα Πυριτίου 0,09 mm

(http://www.naturam.gr/index.php?section=product&rel=791)

Ζεόλιθος Bio.Lit Diabas λεπτή σκόνη Πυριτίου 0,045 mm (http://www.naturam.gr/index.php?section=product&rel=1404)
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