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Nature's Choice FULVIC+
Φυλλάδιο προϊόντος

Εφαρμογή
Το Fulvic+ είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Μπορεί να εφαρμοστεί στο έδαφος με 
(στάγδην) άρδευση, κατά την υδρολίπανση, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και με ψεκασμό. 
Διαφυλλικά το Fulvic+ μπορεί να συνδυαστεί με όλους τους τύπους λιπασμάτων. Μπορεί 
επίσης να συνδυαστεί με τα περισσότερα διασυστηματικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
Δεν αναμιγνύεται με εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να επηρεάσει την 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Η διαφυλλική εφαρμογή του Fulvic+ μειώνει το 
αβιοτικό στρες σε υψηλές θερμοκρασίες, συνθήκες ξηρασίας και πολύ υψηλά επίπεδα 
αλάτότητας.

Nature's Choice FULVIC+
+17% Fulvic Acids(φουλβικά οξέα)

Συμβουλή
Συνδυάστε το Fulvic+ με κάθε διαφυλλικό λίπασμα για αυξημένη 
απόδοση. Εφαρμογή εδάφους του Fulvic+ πριν από τα κρίσιμα 
στάδια ανάπτυξης των φυτών, εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα 
θρεπτικών στοιχείων από το προφίλ του εδάφους.

Οφέλη
• Αυξημένη ανάπτυξη ριζών
• Χηλικοποίηση μικροθρεπτικών στοιχείων
• Αυξημένη πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων
• Αυξημένη περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη
• Αυξημένη αντοχή στο αβιοτικό στρες
• Αυξημένη βιολογική δραστηριότητα στο έδαφος
• Περισσότερη ενέργεια για την ανάπτυξη των καρπών

Fruits Potatoes, tubers
and root crops

Cereals
and rice

Vegetables

Το Fulvic+ αποδίδει καλύτερα όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υγρά λιπάσματα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των 
διαφυλλικών λιπασμάτων, μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα εμφάνισης εγκαυμάτων στα φύλλα λόγω της ρυθμιστικής του 
ικανότητας.
Οι εφαρμογές του εδάφους δίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όταν η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και η δραστηριότητα 
του εδάφους είναι χαμηλή. Σε αυτήν την κατάσταση η παρουσία φυσικών φουλβικών και χουμικών οξέων θα εμφανιστεί μειωμένη, και 
αυτό αναπληρώνεται από το Fulvic+. Αυτές οι εφαρμογές στο έδαφος θα διεγείρουν τη δραστηριότητα της ζωής στο έδαφος και τις 
διαδικασίες οικοδόμησης χούμου. Επίσης το Fulvic+, αποδεσμεύει και χηλικοποιεί στοιχεία του εδάφους όπως ο φώσφορος(P) και ο 
σίδηρος(Fe) και σημαντικά ιχνοστοιχεία όπως ο ψευδάργυρος(Zn) και το μαγγάνιο(Mn).

Υγρός οργανικός βιοδιεγέρτης
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Το Nature's Choice Fulvic+ είναι μία πολύτιμη προσθήκη στο τυπικό πρόγραμμα λίπανσης που ακολουθείτε. Με τη 
χρήση ΝPK λιπασμάτων εξασφαλίζονται υψηλές αποδόσεις και η διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους. Το Nature's 
Choice Fulvic+ ενισχύει την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων, τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών και την 
ισορροπημένη λειτουργία του εδάφους. Τα φουλβικά οξέα είναι μικρές οργανικές ενώσεις, που υπάρχουν φυσικά στο 
έδαφος και παίζουν ουσιαστική λειτουργία στην ποιότητα του εδάφους. Μαζί με τα χουμικά οξέα αποτελούν την ομάδα 
των χουμικών ουσιών. Τα φουλβικά οξέα είναι ευδιάλυτα στο νερό και δρουν απευθείας στα φυτά διεγείροντας βασικές 
διεργασίες τους και βελτιώνουν συνολικά τη λειτουργία τους.
Αυτός ο βιοδιεγέρτης μπορεί να εφαρμοστεί τόσο με στάγδην όσο και διαφυλλική εφαρμογή. Επίσης το Fulvic+, μπορεί 
να συνδυαστεί και με άλλα αγροχημικά, όπως εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα, βελτιώνοντας τη δράση των παραπάνω 
προϊόντων. 



Μεταφορά και αποθήκευση
Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό μέρος, αποφύγετε την έκθεση 
του σε ακραίες θερμοκρασίες και στη άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
Κατά τη διάρκεια μεγάλης και/ή ξαφνικής θερμοκρασιακής 
μεταβολής, μπορεί να σχηματιστούν κρύσταλλοι. Το παραπάνω 
προϊόν δεν περιέχει συντηρητικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
αστάθεια κατά τη (μακροχρόνια) αποθήκευση.
Ανακινήστε ή ανακατέψτε πριν τη χρήση. 

Πληροφορίες υγείας και ασφάλειας

Καλλιέργεια         Δοσολογία                                            Χρόνος εφαρμογής                              Βιολογική επίδραση

Κτηνοτροφικά         Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα              Σε συνδυασμό με κάθε                               Καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών,
                              Έδαφος: 1 Lt/στρέμμα                              εφαρμογή λίπανσης                                    ανάκτηση ριζών και αυξημένη βιομάζα

Συμβουλές εφαρμογής

Δοσολογία Nature's Choice Fulvic+
+17% Fulvic Acids(φουλβικά οξέα)

Επικάλυψη σπόρων                                 10%
Εφαρμογή εδάφους                    1-2 lt/στρέμμα
Εφαρμογή γραμμικά                0,5-1 lt/στρέμμα
Φυτά σε γλάστρα                        1,5ml/lt νερό
Λίπασμα (κατιόντα)                         1 lt/1000 lt
Διαφυλλικά                       300-500 ml/στρέμμα
Διαφυλλικά με λίπασμα        100-300 lt/στρέμμα
Μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο 150-200ml/στρέμμα
Ζιζανιοκτόνο                   150 - 300 ml/στρέμμα
Ζιζανιοκτόνο (σύστημα LVS)        50ml/στρέμμα
Σταθεροποίητικός παράγοντας    200ml/στρέμμα

* Ελάχιστη διάλυση 1:20
** Η ακριβής δοσολογία εξαρτάται από το τοπικό έδαφος και τις καιρικές συνθήκες

Οργανική ουσία                                                   10,2%
pH                                                                        8,34
Φουλβικά οξέα                                                       17%
Χουμικά οξέα                                                           3%
Ξηρή ουσία                                                         19,2%
Ιχνοστοιχεία                                                     Fe, B, Cu

* Η οργανική προέλευση μπορεί να προκαλέσει απόκλιση έως 15%.

Κηπευτικά              Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα              Σε συνδυασμό με εφαρμογή                        Κινητοποίηση θρεπτικών στοιχείων,
                             Στάγδην: 500ml/στρέμμα                           λίπανσης και κατά την περίοδο
                             Έδαφος: 1 Lt/στρέμμα                               ξηρασίας
                             (+250 ml Nature's Choice 7-2-2)                Εφαρμογή στο έδαφος μετά τη φύτευση.

Σιτηρά                    Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα              Σε συνδυασμό με εφαρμογή                       Καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών,   
                              Σε συνδυασμό με εντομοκτόνα/                 λίπανσης και κατά την περίοδο                    αποτελεσματικότητα λιπασμάτων και 
                              μυκητοκτόνα: 100-200 ml/στρέμμα           ξηρασίας                                                     αντοχή στο αβιοτικό στρες, ενισχυμένη    
                              Έδαφος: 1 Lt/στρέμμα                                                                                                αποτελεσματικότητα φυτοφαρμάκων

Σπορόφυτα            Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα              Σε συνδυασμό με λίπασμα                           Αποτελεσματικότητα λιπασμάτων, 
                             Έδαφος: 200ml/στρέμμα (μεταφύτευση)                                                                          καλύτερη ανάπτυξη ριζικού συστήματος

Πατάτες                 Διαφυλλικά: 300ml/στρέμμα                       Σε συνδυασμό με εφαρμογή                       Κινητοποίηση θρεπτικών στοιχείων,
                             Έδαφος: 1-2 Lt/στρέμμα                             λίπανσης και κατά την περίοδο                   διαθεσιμότητα στοιχείων και αύξηση της 
                                                                                              ξηρασίας                                                     σταθερότητας της οσμωτικής πίεσης
                                                                                              Εφαρμογή στο έδαφος μετά τη φύτευση.

Μηλοειδή,              Διαφυλλικά: 200-300 ml/στρέμμα              Εφαρμογή κάθε 7 ημέρες,                            Αύξηση αριθμού, μεγέθους καθώς και    
πυρηνόκαρπα        Στάγδην: 500ml-1Lt/στρέμμα(ανά μήνα)    ξεκινώντας ακριβώς πριν                             βάρους ανθέων. Σημαντική απορρόφηση
                                                                                              την άνθιση- συνδυάζοντας                           στοιχείων που είναι δεσμευμένα στα  
                                                                                              με άλλα προϊόντα θρέψης                            ορυκτά.

Καλλωπιστικά        Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα               Εφαρμογή κάθε 7 ημέρες,                            Αυξημένη ανθεκτικότητα, καθώς και     
φυτά                     Στάγδην: 500ml/στρέμμα                           Στάγδην έναρξης μετά τη φύτευση               βελτιωμένο χρώμα στα φύλλα και στα άνθη.                    
                             Στάγδην-έναρξη: 100ml/δέντρο                 νέων δέντρων ή την αποκατάσταση               
                             (+250 ml Nature's Choice 7-2-2)                δέντρων                                                     

Σταφύλια              Διαφυλλικά: 100-200 ml/στρέμμα               Εφαρμογή κατά τη διάρκεια της άνθισης,      Αύξηση καρπόδεσης, βελτίωση του      
φυτά                     Στάγδην: 500ml-1Lt/στρέμμα                    μετά την άνθιση και κατά την έναρξη            χρώματος των ραγών και αυξημένη                            
                             Στάγδην-έναρξη: 100ml/δέντρο                 της καρπόδεσης. Εφαρμογή με στάγδην        περιεκτικότητα σακχάρων.
                             (+250 ml Nature's Choice 7-2-2)                άρδευση μία φορά το μήνα.                                                      

Δεν προορίζεται για κατάποση. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τη 
χρήση. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία ενώ χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, 
ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
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Εγγυημένη σύνθεση Nature's Choice Fulvic+
+17% Fulvic Acids(φουλβικά οξέα)

Εισαγωγή - αποκλειστική διάθεση:
 
Hortiland A.E.
ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ Τ.Θ. 1609 
Τ.Κ. 19004 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2106010810
sales@hortiland.gr  

www.hortiland.nl/gr   


