
 
                 Προϊόντα Θρέψης για Ποιοτικές Καλλιέργειες 
 
- Τεχνικό Δελτίο -   

 
AZOHUM 

 
Το AZOHUM είναι ένας φυσικός θρεπτικός ενεργοποιητής προερχόμενος από 
φυσική οργανική ουσία. 
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ: 

• Αποδεσμεύει και ενεργοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους. 
• Αυξάνει την ικανότητα  ανταλλαγής  κατιόντων μεταξύ ρίζας και 

εδάφους. 
• Προσδίδει στο έδαφος σπογγώδη υφή και βελτιώνει τον αερισμό σε 

συνεκτικά εδάφη. 
• Μειώνει την έκπλυση των θρεπτικών στοιχείων και αυξάνει την 

ικανότητα συγκράτησης νερού σε όλους τους τύπους εδαφών. 
• Διεγείρει την ανάπτυξη της φυσικής μικρο-χλωρίδας του εδάφους. 
• Αυξάνει τη δράση των αποφυλλωτικών και των ζιζανιοκτόνων. 
• Δημιουργεί πλούσιο ριζικό σύστημα και προσδίδει αντοχή στα φυτά. 
• Μειώνει το μεταφυτευτικό στρες. 
• Αυξάνει το μέγεθος και τον αριθμό των λουλουδιών και βελτιώνει το 

χρωματισμό τους. 
• Δεν είναι φυτοτοξικό. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Εφαρμόζεται στο έδαφος μέσω υδρολίπανσης, διαφυλλικά, με εμβάπτιση των 
σπόρων, με εμβάπτιση των ριζών και με ριζοπότισμα μετά τη σπορά. 
 
Δοσολογίες Εφαρμογής:
Εφαρμογή με υδρολίπανση: 2-5 lt ανά στρέμμα. 

 Γενικά εφαρμόζεται στην ακόλουθη δοσολογία. 

Εφαρμογή διαφυλλικά: 2 lt ανά 1.000 lt νερό. 
Εφαρμογή με εμβάπτιση σπόρων: 2-4 lt ανά 100 lt νερό. 
Εφαρμογή με εμβάπτιση των ριζών: 2-4 lt ανά 100 lt νερό. 
Εφαρμογή με ριζοπότισμα μετά τη σπορά: 2 lt ανά στρέμμα. 
 
ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ                    (β/β)              (β/ο)     
Άζωτο (N) 0,04 % 0,05 % 
Κάλιο (K2O) 0,84 % 0,90 % 
Ασβέστιο (CaO) 0,04 % 0,05 % 
Μαγνήσιο (MgO) 0,03 % 0,03 % 
Θείο (S) 0,01 % 0,01 % 
  
 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 
Εμφάνιση:   Καστανό-μαύρο υγρό 



Πυκνότητα:   1,075 g/ml 
Διαλυτότητα:   100% διαλυτό στο νερό 
pH:    7,8-8,2 
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