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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SILIFERT 1-2,5mm ΖΕΟΛΙΘΟΣ 

 
                         

Σκεύασμα βελτίωσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, 
βασισμένο σε 100% φυσικό Κλινοπτιλόλιθο  

 

 
Κυκλοφορεί ως βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών για χρήση στην 
γεωργία σύμφωνα με την Υ.Α. 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ. Β/35). 

 
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ: 1-2,5 mm 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ: 
To SILIFERT 1-2.5mm είναι ένα φυσικό προϊόν που συμμετέχει στις  
διεργασίες ανάπτυξης των φυτών και βελτιώνει τις ιδιότητες του εδάφους. 
Είναι ένα πορώδες ορυκτό σε μορφή λεπτού χαλικιού στο λάκκο φύτευσης 
για πολυετείς καλλιέργειες ή κηπευτικά-ανθοκομικά. Μπορεί να 
χρησιμοποιεί σε υποστρώματα στα σπορεία.  

• Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων 
λόγω της μεγάλης ιοντοανταλλακτικής ικανότητας. 

• Αποδεσμεύει τα θρεπτικά στοιχεία σταδιακά στη ριζόσφαιρα. 

• Μειώνει την έκπλυση των νιτρικών και την εξαέρωση της αμμωνίας. 

• Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού και την ομοιόμορφη 
κατανομή του στο έδαφος. 

• Βελτιώνει τον αερισμό και μειώνει τη συμπίεση του εδάφους από τη 
μηχανική κατεργασία. 

• Φιλτράρει το έδαφος από τα βαρεά μέταλλα. 

• Αυξάνει την αντίσταση στην αλατότητα του εδάφους. 

• Ενισχύει την ανάπτυξη της ρίζας.  

 
 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:  

• Οι ευεργετικές του επιδράσεις είναι μόνιμες αφού δεν αποδομείται. 

• Ιδανικό για βαριά εδάφη. 

• Μπορεί να συνδυαστεί με ωφέλιμους και ενεργούς 
μικροοργανισμούς. 
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
Εφαρμόζεται, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση σε όλη την επιφάνεια του 
χωραφιού και ενσωματώνεται με φρέζα για να πάει σε όλη τη μάζα του 
εδάφους. 
Εφαρμόζεται με το λιπασματοδιανομέα όπως και στο λάκκο φύτευσης για 
πολυετείς καλλιέργειες ή κηπευτικά-ανθοκομικά. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε υποστρώματα στα σπορεία. 
Δόση: 200-500 κιλά/στρ. 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους για περισσότερες 
πληροφορίες.  
 
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
• Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 

της ετικέτας.  

• Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δοσολογίες.  

• Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή.  

• Καθαρίστε τα ψεκαστικά μηχανήματα πριν και μετά από κάθε 
εφαρμογή. 

• Κατά την χρήση να λαμβάνονται τα συνήθη και απαραίτητα μέτρα 
προστασίας.  

• Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον. 
• Χρειάζεται ανάδευση κατά τη διάλυση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


