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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FANTASTIC SOIL ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 
Είναι ένα σκεύασμα με υψηλής αξίας οργανική ουσία. Τα αμινοξέα και οι βιταμίνες 
που περιέχει βελτιώνουν την δομή, τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους 
και την εδαφική μικροβιακή δραστηριότητα. 

Εδαφοβελτιωτικό 

 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ: 57% β/β 
ΑΜΙΝΟΞΕΑ: 3% β/β (aspartic acid, glutamic acid, tyrosine, γ-aminobutyric acid, alanine, 
serine, isoleucine, leucine, valine, glycine, threonine, methionine, lysine, proline, 
cysteine, histidine, arginine) 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: 5,7 gr/kg - biotin (vitamin h), folic acid (vitamin b9), inositol, calcium 
pantothenate (vitamin b5), pyridoxine (vitamin b6), riboflavin (vitamin b2), thiamine, 
nicotinic acid. 
 

ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ. Β/35). 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
Εφαρμόζετε με ριζοπότισμα: 
• Κατά τα πρώτα ποτίσματα της καλλιεργητικής περιόδου ή σε ετήσιες 
καλλιέργειες πριν ή μετά την μεταφύτευση ή το φύτρωμα  
• Στην έναρξη της ανθοφορίας 
• Κατά το γέμισμα των καρπών  
• Και κατά την αλλαγή του χρώματος των καρπών. 
 
Δόση: 12-24 λίτρα ανά στρέμμα σε μια καλλιεργητική περίοδο 
Αν γίνουν συνολικά 4 εφαρμογές τότε η δόση σε κάθε επέμβαση είναι: 3-6 λίτρα ανά 
στρέμμα ανά εφαρμογή 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
Τα πλούσια θρεπτικά του συστατικά βοηθούν: 

• στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης 

• κατά την ανθοφορία 

• στο γέμισμα του καρπού, 

• ανεβάζει τα ζάχαρα και το χρώμα στους καρπούς, 

• στην παραγωγή ποιοτικών καρπών που αντέχουν στο ράφι μετά την 
συγκομιδή τους. 

 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ειδικό βάρος: 1,31 
pH: 6,4 ±0.5 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δεν συνδυάζεται με προϊόντα που έχουν πολύ όξινες χημικές ενώσεις και με  θειούχα 
ή χαλκούχα σκευάσματα 
 

 
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

 
• ΠΡΟΣΟΧΗ:  Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από 

κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα 
προϊόντα. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Το προϊόν να αποθηκεύεται σε αεριζόμενους, δροσερούς και ξηρούς χώρους, 
θερμοκρασίας μεταξύ +5°C έως +35°C, μακριά από πηγές θερμότητας / ανάφλεξης. 
Επίσης πρέπει να προστατεύεται από το ηλιακό φως. 


