
Τα χουμικά οξέα ενεργούν ρυθμιστικά στη θρέψη. Το Ηumikon αυξάνει την αποτελεσματι-
κότητα των ανόργανων λιπασμάτων, διασφαλίζοντας ότι θα αξιοποιηθούν από τα φυτά με 
αποτέλεσμα τη μείωση των εφαρμοζόμενων ποσοτήτων των λιπασμάτων. Βελτιώνει την 
ικανότητα του εδάφους να κρατά νερό και περιορίζει την έκπλυση των θρεπτικών 
στοιχείων. Συμβάλει στη μείωση της διάβρωσης των εδαφών, βελτιώνει τη δομή στα 
αμμώδη και στα συνεκτικά εδάφη. Αυξάνει την ποιότητα των συγκομιζόμενων προϊόντων 
και μειώνει την περιεκτικότητα σε νιτρικά στα λαχανικά. 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Για υδρολίπανση: 200-250 γραμμ. στο στρέμμα. 
Εφαρμόζεται σε διαστήματα 15-20 ημερών.
Για διαφυλλικές εφαρμογές: 200-250 γρ. σε 100 λίτρα νερό ανάλογα με την καλλιέργεια 
και το στάδιο ανάπτυξης και τον αριθμό των εφαρμογών. Γίνονται 2-4 εφαρμογές σε 
διαστήματα 15-20 ημερών. 
Εμβάπτιση σπόρων: σε διάλυμα 50 γρ. σε 10 λίτρα νερό. Μετά την εμβάπτιση οι σπόροι 
αφήνονται να στεγνώσουν.
Εμβάπτιση των ριζών ξυλωδών φυτών: Κατά τη μεταφύτευση εμβαπτίζουμε σε διάλυμα 
500 γρ. σε 100 λίτρα νερό, επί  24 ώρες το πολύ πριν τη φύτευση. 
Εφαρμογή μετά τη μεταφύτευση: Με διάλυμα χρησιμοποιούμε 250 γραμμ. στο στρέμμα 
και ποτίζουμε αμέσως μετά τη μεταφύτευση.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Κηπευτικά (Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά-Κολοκύθι-Πεπόνι- Καρπούζι): 
Εφαρμογή αμέσως μετά τη μεταφύτευση. Συνεχίζουμε τις εφαρμογές κατά τη διάρκεια 
της καλλιεργητικής περιόδου, ανάλογα με τον τύπο του εδάφους. Συνδυάστε AUXENOL 
με HUMIKON στις υδρολιπάνσεις.
Φυλλώδη λαχανικά: Εφαρμογή στα 3-4 φύλλα και 15 ημέρες μετά.

Πατάτα: Εφαρμογή αφού έχουν αναδυθεί οι βλαστοί από το έδαφος. Επαναλαμβάνουμε 
κατά το σχηματισμό των κονδύλων.
Οπωροφόρα-Εσπεριδοειδή-Αμπέλι: Γίνονται εφαρμογές την άνοιξη στη νέα βλάστηση, 
και μετά το δέσιμο. Εφαρμόζουμε σε κάθε περίπτωση όπου επικρατούν συνθήκες στρες. 
Καλλωπιστικά-Ανθοκομικά: Εφαρμογές την άνοιξη σε διαστήματα 15 ημερών. 
Εφαρμόζουμε πριν την άνθιση για αύξηση ανθοφορίας και βελτίωση του χρωματισμού.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα προϊόντα φυτοπροστασίας και με 
λιπάσματα.
ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ: Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό, καλά 
αεριζόμενο χώρο για 3 χρόνια.                                                                

pH: 10,7 (10% β/β διάλυμα) 

Ηλ. αγωγιμότητα EC: 330 Μs/cm

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 500 γραμ.


