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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FORMULA ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΜΙΝΟΞΕΑ 

 
Εξειδικευμένο σκεύασμα που βελτιώνει τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τη γονιμότητα 
του εδάφους. 
 

 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
pH: 8,5 
Ειδικό βάρος: 1,07 

 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
 
ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ. Β/35). 

 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Εφαρμόζεται στις δενδροκομικές και κηπευτικές καλλιέργειες με ριζοπότισμα, ή 
στάγδην άρδευση.  
Δενδροκομία: Αρχικά παρασκευάζεται το Διάλυμα FORMULA με αναλογία 
διάλυσης 1 λίτρο FORMULA σε 50 λίτρα νερό.  Κατόπιν ξελακιάζονται τα δένδρα 
επιμελώς. Ακολουθεί έκχυση του Διαλύματος FORMULA στο λαιμό των δένδρων ή 
ριζοπότισµα µε δόση 5-10 κιλά ανά δένδρο από το Διάλυµα FORMULA. Συνεπώς 
τα 1.000 λίτρα Διαλύµατος FORMULA µπορούν να µας καλύψουν για 100-200 
δέντρα. Η ποσότητα ανά δέντρο εξαρτάται από την ηλικία-ανάπτυξη του δέντρου 
και από τoν τρόπο φύτευσης του οπωρώνα (π.χ. σε φύτευση παλµέτας η ποσότητα 
νερού ανά δέντρο είναι μικρότερη). Προτείνονται 2 τουλάχιστον εφαρμογές το 
χρόνο, το φθινόπωρο και την άνοιξη. 
Kηπευτικά: Το FORMULA εφαρμόζεται με υδρολίπανση, σε δόση 2,5 λίτρα/στρ 20 
ημέρες μετά τη μεταφύτευση και επανάληψη 1 μήνα μετά σε δόση 3-4 λίτρα/στρ. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑ. ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ 
ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ. Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται 
ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια 
νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανακινήστε καλά πριν 
τη χρήση. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην 
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υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα 
με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. 
 

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Να μη συνδυάζεται με όξινης αντίδρασης 
σκευάσματα. 
 
 

 

 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
• Βελτιώνει τον αερισμό του εδάφους. 

• Μειώνει την εδαφική κρούστα. 

• Μειώνει την απορροή και τη διάβρωση. 

• Αυξάνει την αντοχή στην πίεση της μηχανικής κατεργασίας. 
 

 
  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 

 

 

• 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. 

 


