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).
Με την εφαρµογή του Bio.lit, τα οφέλη στις καλλιέργειες είναι:
Εµπλουτίζει το έδαφος µε µέταλλα και ιχνοστοιχεία, επιτυγχάνοντας έτσι την αύξηση της
γονιµότητας 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 επιτυγχάνεται 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 σε
χορτολιβαδικές εκτάσεις, στην επεξεργασία κοπριάς, και στην κοµποστοποίηση.
Η χρήση του στη γεωργία είναι πάρα πολύ ανεπτυγµένη στην Ευρώπη, κυρίως στην Ελβετία,
Γερµανία, Αυστρία και Ιταλία. Εφαρµόζεται µε ενσωµάτωση στο έδαφος σε ποσότητες από 100-200
κιλά τα στρέµµα. Ο ζεόλιθος πούδρα ΒΙΟ· LIT extra Diabas, µπορεί να διαλυθεί στο νερό και να
εφαρµοστεί στο έδαφος στα δέντρα και στα φυτά µε ψεκασµό, κατάλληλο για αµπελουργία,
οπωροφόρα, κηπευτικά, ελιές, σιτηρά, τριφύλλια, και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Σε όλες τις καλλιέργειες αυξάνει την απόδοση και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων.
Προστατεύει τις ελιές από το κυκλοκόνιο. Αντιµετωπίζει µε επιτυχία το πρόβληµα των
νηµατωδών του εδάφους που παρουσιάζει η καλλιέργεια ντοµάτας, αγγουριού και πατάτας, και
όλους του µύκητες σε δενδρώδη. Έχει άριστη µυκητολογική εντοµοαπωθητική και ωκτόνο
δράση. Η προσθήκη 2-6 κιλών ανά δέντρο σε φυτεύσεις οπωρώνων και πολυετών φυτών συµβάλει
στην ανάπτυξη των δενδρυλλίων και ιδικά σε µη αρδευόµενες εκτάσεις. Το Bio.Lit έχει
δυνατότητα αποθήκευσης νερού 42%. Αυτό σηµαίνει ότι 1 κιλό ηφαιστειακής σκόνης µπορεί να
προσλάβει και να κατακρατήσει 0,42 λίτρα νερού.
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Ιδιαίτερη αναφορά και προσοχή πρέπει να δοθεί στα ιχνοστοιχεία, τα οποία περιέχονται σε µεγάλη
ποικιλία και µεγάλη ποσότητα. Μόνο µερικά παραδείγµατα:
Το Μαγνήσιο (MgO) πάνω από 6% και ο Σίδηρος (Fe2O3) πάνω από 12,67%, προωθούν το
έντονο πράσινο χρώµα των φύλλων και αποτρέπουν τις χλωρώσεις (χλώµιασµα ή κιτρίνισµα
των φύλλων). Σε αυτά προστίθενται χαλκός, µολυβδένιο, µαγγάνιο, ψευδάργυρος, κοβάλτιο,
φώσφορος, θείο και βόριο τα οποία περιέχονται σε ισορροπηµένες ποσότητες.
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 σήµερα είναι εφοδιασµένα µε επαρκή
και ισορροπηµένη ποσότητα ιχνοστοιχείων. Τα συµβατικά λιπάσµατα του εµπορίου δε συµβάλλουν,
ή συµβάλλουν ελάχιστα στον εµπλουτισµό του εδάφους µε ιχνοστοιχεία.
Το bio.lit στην καταπολέµηση ζιζανίων
Το Bio.Lit «ψεκάζεται» απευθείας πάνω στα φυτά ( ποσότητα περίπου 1 µε 2 κιλά ανά 100m2. Αυτή
η διαδικασία καλύτερα να γίνει µια ηµέρα µε άπνοια. Άριστα αποτελέσµατα έχουµε στις
καλλιέργειες αγγουριών, ντοµατών, και πιπεριών στα θερµοκήπια.
Κηπευτικά
Εφαρµόζοντας το Bio.Lit όταν φυτεύουµε τα λαχανικά, τα προφυλάσσουµε από το Clubroot
(ασθένεια των λαχανικών). Επίσης πολύ αποτελεσµατική είναι η ηφαιστειακή σκόνη στην
καλλιέργεια της πατάτας και φράουλας.
Απευθείας χρήση στο έδαφος
Στον κήπο µπορούν να χρησιµοποιηθούν κάθε χρόνο 20 µε 30 κιλά Bio.Lit ανά 100m2 . Σε αµµώδη
εδάφη µπορεί να είναι κάτι παραπάνω, ενώ σε εδάφη µε φυσική επάρκεια ασβεστίου αρκούν 15 µε
20 κιλά ανά 100m2. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε απευθείας εµπλουτισµό του εδάφους, είτε µε
ανάµιξη µε τα εµπορικά ή βιοµηχανικά λιπάσµατα. Το προϊόν χρειάζεται ελαφριά ανάµιξη µε το
έδαφος. Επιπλέον ασβέστωση δεν χρειάζεται.
Οπωροκηπευτικά
Στο φύτεµα νέων φυτών αναµιγνύεται το Bio.Lit στο χώµα και ρίχνουµε επιπλέον ορυκτή σκόνη στις
ρίζες. Σε οπωρόδεντρα και σε διάφορα είδη µουριών (φραγκοσταφυλιές, σµεουριές κτλ)
προστίθενται κάθε χρόνο επιπλέον της συνηθισµένης χρήσης λιπασµάτων 10 µε 15 κιλά ανά 100m2 .
Οι κερασιές, λόγω της αγάπης τους σε βασικά εδάφη χρειάζονται το διπλάσιο. Στις φραουλιές
ρίχνουµε το Bio.Lit κατευθείαν πάνω στα φυτά.
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Φροντίδα γρασιδιού-γκαζόν
Αν ψεκάζονται τα παράσιτα στο γρασίδι σταθερά και τακτικά, τότε σταδιακά αποτρέπεται η
εµφάνισή τους, µια µέθοδος η οποία όπως και η καταπολέµηση ζιζανίων είναι πλήρως ακίνδυνη για
ανθρώπους και ζώα. Συµπληρωµατικά χρειάζεται το γρασίδι και ένα αζωτούχο λίπασµα.
Κοµποστοποίηση
Όταν χρησιµοποιείται σωρός κοµποστοποίησης, το BioLit προστίθεται κατευθείαν και µάλιστα κάθε
10cm (πάχος) κοµποστοποιηµένου υλικού προσθέτουµε µια λεπτή στρώση BioLit. Σε κάθε 100 κιλά
κοµποστοποιηµένου υλικού βάζουµε 5-7 κιλά BioLit. (50 µε 70 κιλά ανά τόνο) στις καλλιέργειες.
Άµεσο αποτέλεσµα είναι η αποφυγή των ζυµώσεων και της δηµιουργίας σαπρότητος. Εκτός αυτού
κρατούνται µακριά µύγες και σφήκες κάτι που είναι πολύ σηµαντικό στους σωρούς
κοµποστοποίησης από απορρίµµατα κουζίνας. Η προσθήκη BioLit αποτρέπει τις δυσάρεστες οσµές
και τη δηµιουργία σαπρότητος ακόµη και αν προστεθεί στο δοχείο γρήγορης κοµποστοποίησης. Τα
θρεπτικά συστατικά του κοµποστοποιηµένου σωρού γίνονται πιο εύκολα διαθέσιµα και έτσι
δηµιουργείται ένα χώµα (χούµους ) µακράς διάρκειας που περιέχει αλουµίνα και θρεπτικά συστατικά
που καλύπτει κάθε ανάγκη των φυτών. Παρόλα αυτά σε πολύ απαιτητικά φυτά ίσως να χρειαστεί η
προσθήκη επιπλέον λιπάσµατος.

Οδηγίες εφαρµογής και δοσολογία
•
•
•
•
•
•
•

Βοσκότοποι: άπλωµα µέχρι 5 τόνους Bio.Lit extra (Diabas) σκόνη /εκτάριο και έτος.
Καλλιέργειες / γεωργία : 1.000 – 2.000 kg / ha κάθε έτος
Κήποι: άπλωµα περίπου 20-40 κιλών /100m2 .
Ψεκασµοί κηπευτικών, αµπέλου, οπορωφόρων και ελιάς:1Kg Bio.Lit (Diabas)/ανά 100 lit.
Βαριά εδάφη: 3.000 – 5.000 Kg / ha.
Χώµα: 1kg / 20 λίτρα
Κοµποστοποίηση: 30 κιλά/ m3 σε ποσότητα απορριµµάτων.

Xηµική σύνθεση του Bio.lit

Το προϊόν είναι πιστοποιημένο ως βελτιωτικό εδάφους με το άρθρο 9a DMG 1994

ΒΙΟ·LIT ορυκτή σκόνη πυριτίου
2500 m2 / kg mm 0,09

Σάκος 40 Kg 18,85 ευρώ

ΒΙΟ·LIT extra (Diabas) λεπτή σκόνη
7000 m2 / kg mm 0,045

Σάκος 20 Kg 36,00

ευρώ
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