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Zeo.Bas: Μείγµα Ζεόλιθου µε Bio.Lit 100 mm 
 

Αυτή η πολύ λεπτή σκόνη Ζεόλιθου και Bio.Lit, χρησιµοποιείται για την 

βελτίωση του εδάφους και την απορρόφηση των οσµών.  Είναι 

εγκεκριµένο σύµφωνα µε την § 9a DMG 1994 οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ως βελτιωτικό εδάφους. 

 

Λεπτότητα κόκκου <100 microns 

 

Οφέλη:  

Είναι πλουσιότερο τουλάχιστον κατά 50% σε διοξείδιο του πυριτίου (SIO2), σε σχέση µε το ζεόλιθο 

και το Bio.lit χωριστά. 

• Περιέχει Ζεόλιθο 

• Καλύπτει 10πλάσια επιφάνεια σε σχέση µε τα αντίστοιχα πετρώµατα σε πούδρα. 

• Εξαιρετική λεπτότητα που επιτρέπει κάλυψη 400 m2/g 

• ∆ρα συµπληρωµατικά ως ρυθµιστικό του pH, διαθρεπτικά, και αποθηκεύει το νερό. 

• Βελτιώνει την ζωή του εδάφους και την υγεία των φυτών 

Εφαρµογές: 

Έχει εφαρµογή στις καλλιέργειες, την αµπελουργία, στα κηπευτικά, στην κοµποστοποίηση, όπως 

επίσης στον καθαρισµό των λιµνών και των δεξαµενών. 

 

∆οσολογία: 

Κηπουρική: 1-2% στο τελικό µείγµα για γλάστρες (10 κιλά ανά κυβικό). 

Στην στεγνή κοπριά: 1 µε 2 κιλά ανά κυβικό µέτρο m3 

Στην υγρή κοπριά: 5-8 κιλά / m3 κυβικό 

 

 

 

Zeo.Bas: Μείγµα πολύ λεπτού Ζεόλιθου µε 

Bio.lit 
 

Αυτή η πολύ λεπτή σκόνη µε Ζεόλιθο και Bio.Lit, απορροφά τις οσµές, και 

χρησιµοποιείται για την βελτίωση του εδάφους. Είναι ένα βελτιωτικό 

εδάφους εγκεκριµένο σύµφωνα µε την § 9a DMG 1994th οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Λεπτότητα κόκκου <20 microns 
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Ωφέλη: 

• Είναι πλουσιότερο τουλάχιστον κατά 50%σε διοξείδιο του πυριτίου (SIO2), σε σχέση µε το 

ζεόλιθο και το Bio.lit χωριστά.  

• Περιέχει Ζεόλιθο 

• Καλύπτει 10 πλάσια επιφάνεια σε σχέση µε τα αντίστοιχα πετρώµατα σε πούδρα 

• Εξαιρετική λεπτότητα που επιτρέπει κάλυψη 400 m2/g 

• ∆ρα συµπληρωµατικά ώς ρυθµιστικό του pH, διαθρεπτικά, και αποθηκεύει το νερό. 

• Βελτιώνει την ζωή του εδάφους και την υγεία των φυτών 

Ιδιαίτερη αναφορά και προσοχή πρέπει να δοθεί στα ιχνοστοιχεία, όπου περιέχονται.   

Τα ιχνοστοιχεία είναι συστατικά τα οποία σε απειροελάχιστες ποσότητες υποβοηθούν ζωτικές 

λειτουργίες σε ανθρώπους, ζώα και φυτά. Συχνά αποτελούν συστατικά των ενζύµων και ενισχύουν 

το ανοσοποιητικό σύστηµα των οργανισµών. Ελάχιστα εδάφη πλέον είναι εφοδιασµένα µε επαρκή 

και ισορροπηµένη ποσότητα ιχνοστοιχείων. Τα συµβατικά λιπάσµατα του εµπορίου δε συµβάλλουν, 

ή συµβάλλουν ελάχιστα στον εµπλουτισµό του εδάφους µε ιχνοστοιχεία 

Εφαρµογές: 

Έχει εφαρµογή στις καλλιέργειες, την αµπελουργία, στα κηπευτικά, στην κοµποστοποίηση, όπως 

επίσης στον καθαρισµό των λιµνών και των δεξαµενών. 

 

∆οσολογία: 

Λίµνες και δεξαµενές: 2 κιλά ανά θεραπεία (εφαρµογή). 

Στα φυτά: 4 κιλά ανά εκτάριο µε ψεκασµό. (Αναµιγνύουµε µε EM Active, χρειαζόµαστε περίπου 

300 λίτρα ανά εκτάριο.) 

Κηπουρική: 1% στο ψεκαστικό διάλυµα. 

Στην κοπριά: 1 µε 2 κιλά ανά κυβικό µέτρο m3  

 

 


