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MICROHUMUS COMPLET       FISA TEHNICA  

 

Ingrasamint organic lichid cu Azotat  si  microelemente . 

 

Azot ( N ) org . 1,5% - 4 % potasiu - Carbon ( C ) org . 12 % . 

MicroElemente ( fier EDDHA- 0,05 % , bor - 0,01 % , mangan EDTA- 0,01% , cupru  

EDTA -0,002 % , zinc EDTA -0,002 % , molibden -0,001 %  ) complet solubil în apă 

 

Sunt prezenti  factori nutritivi ,  enzimatici si  pretiosi  bio- promotori  în mod natural în 

materialele de origine . 

 

CARACTERISTICI : 

Produs natural de inalta calitate din  extracte de plante, amestecate si  supuse unui proces 

lung de fermentare aerobă controlata , activat cu enzime si microflora selectata .Produsul 

are elemente nutritive ( macro si  micro ) ,cotinute în mod natural în materiile prime , în 

formă organică  disponibile si asimilate treptat foarte bine de culturi . 

De asemenea este bogat in aminoacizi , factori de bio- promovare si  enzime . Contine 

molecule humice active si disponibile imediat cit si un complex de microelemente 

 Este deosebit de potrivit pentru culturi de plante ornamentale si gazon . Excelent în 

combinatie cu EUROFLORID . 

 

AVANTAJE : 

Îmbunătateste caracteristicile fizice si chimice ale solului . Aceasta promovează 

solubilizarea de nutrienti si  stimuleaza microflora  facind oligoelementele sa fie asimilate 

complet. Stimuleaza dezvoltarea si functia  rădăcini  plantelor favorizind dispozitivele 

unei cresteri luxuriante si un randament ridicat 

 Aplicat foliar produsul , datorită prezentei factorilor nutritivi importanti cit si a acidul 

humic pune în aplicare o actiune extrem de eficienta de  bio- stimulare , compensează 

carentele si corecteaza echilibrul nutritional  . 

 

 MODALITATEA SE APLICARE SI DOJARE 

 Horticol : 1-1.5 Kg/1.000 mp pe aplicare 

 (  un total de 4-6 Kg pe durata  întregului ciclu ) 

Floricultura : 1-1.5 Kg/1.000 mp pe aplicare  

(  un total de 5-8 Kg pe durata întregului ciclu ) 

 Gazon ( grădini , terenuri de fotbal , terenuri de golf ) : 

 Distribuiti prin pulverizare  manuala sau mecanica  1 g per mp( integrat cu o cantitate   

egală de EUROFLORID ) . Produsele trebuie să fie dizolvate în cel putin 1 litru de apă pe    

metru pătrat  . 

 Efectuarea în mod normal a 3-4 aplicatii / an . 

 

 



 Tratamente foliar ( De efectuat in orele cele mai racoroase ale zilei, dimineata si 

niciodata pe timpul infloriri  ) : 200-250 g / hl in cimp deschis ( in seră 150-200 g / hl ) 

 

 

În pepiniere si sere pentru plante ornamentale  este recomandat să nu se depasească 

doza de 100-150 g / hl de apă pe aplicare . Nu aplicati in timpul infloriri 

 Cititi cu atentie fisa tehnica  . 

Urmati instructiunile de pe etichetă . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aceste informatii le  anuleaza pe toate celalalte anterioare. EUROVIX isi rezerva dreptul de a aduce 

modificari la propriile sale note tehnice in baza celor mai recente achizitii derivand din propriile cercetari. 

Este interzisa reproducerea, chiar si partiala, a prezentei fise fara autorizatia scrisa din partea EUROVIX. 

INTERNET : http://www.eurovix.it   E.MAIL: micropan@eurovix.it 
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