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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SUPA HUMUS ΠΡΟΪΟΝΤΑ AGRICHEM 

 
Εδαφοβελτιωτικό με υψηλή συγκέντρωση χουμικών οξέων και οργανικών 
καταλυτών. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
26% β/ο ή 23,6% β/β Χουμικά οξέα. 
 
Προϊόν: AGRICHEM 

Παρασκευαστής: AGRICHEM  

Αποκλειστική Διάθεση για την Ελλάδα: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 217217/2004 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
Κατάλληλο για εφαρμογή: Υδρολίπανση, Διαφυλλικά. 
Γενική δοσολογία: 0,5 – 1 λίτρο/στρέμμα. 
 

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Ανακινήστε το περιεχόμενο πριν τη χρήση. Η προτεινόμενη δόση εφαρμογής θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται μόνο ως οδηγός. Η δόση που είναι αναγκαία για βέλτιστα 
αποτελέσματα μπορεί να αλλάξει, εξαρτώμενη από το συγκεκριμένο περιβάλλον του 
χρήστη και την διαδικασία εφαρμογής.   

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

• Ενεργοποιεί τα φυτικά ένζυμα. 

• Ενεργοποιεί τους μικροοργανισμούς του εδάφους. 

• Βοηθάει τη ρίζα να αναπτυχθεί ελεύθερα ενώ παράλληλα αυξάνει τον αερισμό 
της. 

• Αυξάνει τη διαπερατότητα των μεμβρανών της ρίζας. 

• Αυξάνει την ικανότητα του εδάφους να ανταλλάσσει κατιόντα (εναλλακτική 
ικανότητα του εδάφους). 
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• Βελτιώνει την ικανότητα του εδάφους να ρυθμίζει το pH (ρυθμιστική ικανότητα 
εδάφους). 

• Πλούσιο σε οργανικά και ανόργανα συστατικά. 

• Προστατεύει τα θρεπτικά στοιχεία από την έκπλυση. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
• Αυξάνει το εδαφικό πορώδες. 

• Αυξάνει το ρόγο του εδάφους. 

• Αυξάνει την ιδατοϊκανότητα του εδάφους. 

• Προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση. 

• Βοηθάει στην πρόσληψη δυσκίνητων θρεπτικών στοιχείων (π.χ. Ca, P και 

ιχνοστοιχεία.) 

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
pH: 9,5-11,5 
Ειδικό βάρος: 1,150 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. 
 

 
• 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:  
Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά 
από το άμεσο ηλιακό φως, αποφεύγοντας ακραίες θερμοκρασίες. 
 


