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SULIFLOR* Εδαφοβελτιωτικό 

 

Λεπτόκοκκη υφή ph 6,0 – 7,0  Περιέχει αρχικό λίπασμα. Ενυδατικός παράγων. 

Άμμος.  

 

SULIFLOR* Εδαφοβελτιωτικό 

 

* Λεπτόκοκκη υφή. Δεν περιέχει ίνες. 

* ph 6,0 – 7,0 

* Περιέχει αρχικό λίπασμα και ασβέστιο. 

* Περιέχει ενυδατικό παράγοντα – βελτιώνει την διείσδυση του νερού στις ρίζες.  

* Περιέχει άμμο. 

 

Συνιστάται:  

Για νέα σπορά σε λιβάδια, βελτίωση εδαφών. 

 

Βήμα Νο 1   

Προετοιμάστε την επιφάνεια για σπορά. Προσθέσατε λίπασμα.  

Σπορά. Σιγουρευτείτε για την καλή επαφή των σπορών με το έδαφος. 

Χρησιμοποιείστε έναν κύλινδρο. Μην ανησυχείτε για την έκθεση των σπόρων. 

 

Βήμα Νο 2 

Καλύψτε τους σπόρους με 5 -7 mm εδαφοβελτιωτικού. Το εδαφοβελτιωτικό 

εξασφαλίζει προστασία στους σπόρους από τις καιρικές συνθήκες θερμότητα, ψύχος. 

Πρέπει να καλυφθούν οι σπόροι και το χώμα με το εδαφοβελτιωτικό ώστε να μην 

φαίνονται. Όσο δεν φαίνεται το χώμα είναι καλά. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτής της 

διαδικασίας. 

Η προστασία από τις καιρικές συνθήκες είναι σημαντική ώστε το έδαφος να κρατά 

την υγρασία. 

 

Βήμα Νο 3 

Πότισμα ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ μέχρι την ανάδειξη των σπόρων για 2 εβδομάδες περίπου. 

   

Επίστρωση 

Ο καλύτερος τρόπος να διατηρήσετε το λιβάδι σας υγιές και σθεναρό. 

Η επίστρωση με ένα λεπτό στρώμα από το εδαφοβελτιωτικό θα βελτιώσει τις 

συνθήκες στο λιβάδι σας. Η οργανική ουσία μειώνει τις ανάγκες για επιπλέον 

λίπανση. 

 

Χρησιμοποιείστε το εδαφοβελτιωτικό Suliflor καλύπτοντας το έδαφος με ένα στρώμα 

εδαφοβελτιωτικού τις τάξεως των 5 - 10 mm 

 

 

 

 

 



 

 

Προϊόν  Εδαφοβελτιωτικό ( LST CR 13456) 

Όνομα προϊόντος    Εδαφοβελτιωτικό  (Žemė vejai ) 

Όγκος   (EN 12580) 

κατά την συσκευασία 

70 l 

Οδηγίες χρήσεως Για βελτίωση λιβαδιών  - συνιστάται για τα νέα λιβάδια, 

για σπορά, βελτίωση εδαφών  προστασία από καιρικές 

συνθήκες. 

Για ανάπτυξη φυτών σε κήπους ως εδαφοβελτιωτικό (δεν 

συνιστάται για οξύφυλλα) 

Βασικά συστατικά 

στοιχεία 

Τύρφη, ασβέστιο, άμμος, ενυδατικός παράγων, 

Λίπασμα N:P2O5:K2O - 14:16:18 Ιχνοστοιχεία 

Υφή Λεπτόκοκκη 0 – 5 mm  

Οργανική ουσία > 90 %  

pH    ( EN 13037 ) 6,0–7,0 

Ηλεκτρική 

αγωγιμότητα  

EC mS / cm ( 1:1.5 ) 

1,0–1,5 

Παραγωγός www.suliflor.com  

 

 

Πληροφορίες ασφαλείας: Όλα τα συστατικά του προϊόντος χρησιμοποιούνται ευρέως 

στην επαγγελματική ανθοκομία. Δεν περιέχει βλαβερά συστατικά για ανθρώπους, 

φυτά και περιβάλλον. 

Αποθήκευση χωρίς χρονικό όριο. 

 

http://www.suliflor.com/

