
Βραβευμένο σύστημα τροφής φυτών!



Δεν περιέχει μόνο τα στοιχεία NPK, αλλά και Ca, Mg, καθώς και θρεπτικά μικροσυστατικά. 

Ελάχιστη προσπάθεια και εξαιρετικά εύκολη χρήση.

Πρόκειται για ένα βιολογικό λίπασμα “ΟΛΑ - ΣΕ - ΕΝΑ” το οποίο αποτελείται από όλα τα 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για τα φυτά.

Βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους.

Χωρίς συσσώρευση αλάτων στο υπόστρωμα.

Απαιτεί μικρότερη ρύθμιση του pH.

Φυσική ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών.

Καλύτερη ανάπτυξη των ριζών.

Βοηθά στην ανάπτυξη μικροβιακής πανίδας στο έδαφος.

Σε μορφή σκόνης, εύκολα αναμιγνύεται στο υπόστρωμα.

Δυνατότητα χρήσης με κοινό νερό (αγωγιμότητα 0,0 dS/cm έως 1,0 dS/cm).

Περιέχει επωφελείς μύκητες και βακτήρια.

Μία εφαρμογή παρέχει θρεπτικά συστατικά για περίοδο 8 εβδομάδων.

BioBloom
 (N - P - K: 4 - 9 - 9)

Με ειδική φόρμουλα για το στάδιο 
άνθισης όλων των φυτών.

BioGrow
 (N - P - K: 7 - 2 - 4)

Με ειδική φόρμουλα για την ανάπτυξη 
όλων των φυτών.

Τα οργανικά και ορυκτά λιπάσματα χρησιμοποιούνται στη γεωργία εδώ και χιλιάδες χρόνια, 
ωστόσο, οι γεωργικές τεχνικές και τα χρησιμοποιούμενα μέσα δεν έχουν αλλάξει 
σημαντικά.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες και η τεχνογνωσία που κατέχουμε σήμερα, μας επιτρέπει να 
δημιουργήσουμε μια σειρά Bio Feeding Line η οποία αποδίδει αξεπέραστα αποτελέσματα 
με τον ευκολότερο τρόπο. 
Είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και καλύπτει τόσο τα υψηλά μας στάνταρ όσο και την 
κεντρική μας φιλοσοφία:

Όσο πιο απλό! 
 
Η απλότητα είναι το μυστικό της επιτυχίας μας.

Το λίπασμα Green House Bio Feeding “ALL - IN - ONE” περιέχει ένα συνδυασμό 
φυσικών μεταλλικών στοιχείων και  οργανικών θρεπτικών συστατικών τα οποία παρέχουν 
όλα τα απαραίτητα θρεπτικά μακροσυστατικά και μικροσυστατικά στα φυτά με μία μόλις 
εφαρμογή. Το Green House Bio Feeding περιέχει επίσης επωφελείς μύκητες και βακτήρια 
τα οποία προάγουν την ανάπτυξη μικροβιακής πανίδας στο έδαφος, για την ταχύτερη 
διάσπαση της οργανικής ύλης.

Ελάχιστη προσπάθεια με εύκολη χρήση, αποθήκευση και μεταφορά.

Powder Feeding

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Επάνω από το υπόστρωμα ενδέχεται να εμφανιστεί μυκήλιο του επωφελή μύκητα. 
Ο μύκητας βελτιώνει την μικροβιακή πανίδα στο υπόστρωμα και δεν αποτελεί κίνδυνο 
για τον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά.

Οι μύκητες είναι οι κύριοι παράγοντες αποδόμησης της οργανικής ύλης όπως απλά 
ζάχαρα, αμινοξέα κ.λπ. Διαλύει τα μεταλλικά στοιχεία τα οποία αρχικά δεν είναι 
διαθέσιμα στα φυτά.

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΜΎΚΗΤΑ! ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Τι μας κάνει μοναδικούς;



Το BioGrow είναι ένα βιολογικό λίπασμα “ΟΛΑ - ΣΕ - ΕΝΑ” σε μορφή σκόνης, με ειδική 
φόρμουλα για την ανάπτυξη όλων των φυτών.
Όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία παρέχονται από τα φυσικής προέλευσης μεταλλικά 
στοιχεία και τις οργανικές πρώτες ύλες.

Το BioGrow είναι κατάλληλο για βιολογική γεωργία.
Τα φυσικής προέλευσης μεταλλικά θρεπτικά στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα για το 
φυτό, ενώ τα οργανικά θρεπτικά στοιχεία απελευθερώνονται σταδιακά μετά την 
αποδόμησή τους από μικροοργανισμούς του εδάφους.

Ο επωφελής μύκητας και τα βακτήρια στο BioGrow βελτιώνουν την μικροβιακή δράση του 
εδάφους παρέχοντας συστατικά τα οποία σχηματίζουν χούμους*

Η διεργασία αυτή εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους 
(όπως υγρασία, θερμοκρασία, τιμή pH, μικροβιακή δράση, περιεχόμενη οργανική ύλη κ.λπ.).

BioGrow
     N - P - K: 7 - 2 - 4

* διατίθεται και σε σάκους 25 kg

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Το BioGrow θα πρέπει να αναμιχθεί με το υπόστρωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
χώμα, κοκοφοίνικα ή παρόμοια υποστρώματα. Μπορεί να αναμιχθεί κατά τη διάρκεια της 
μεταφύτευσης ή να προστεθεί αργότερα επιφανειακά (με ανάμιξη στο επάνω στρώμα του 
εδάφους).

Τα θρεπτικά συστατικά απελευθερώνονται συνεχώς και για περίοδο 8 εβδομάδων.*

Αν η περίοδος ανάπτυξης είναι μικρότερη από 8 εβδομάδες ή αν το υπόστρωμα είναι λιπασμένο, οι 
δόσεις θα πρέπει να μειωθούν. 
Χρησιμοποιήστε μισή δόση για φύτρο και νεαρά φυτά (ηλικίας 2-3 εβδομάδων). 
Αν η περίοδος ανάπτυξης είναι μεγαλύτερη, απαιτείται δεύτερη εφαρμογή (επιφανειακά).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:
Φυτική ανάπτυξη:
Μητρικά φυτά:

3g/L υποστρώματος
2 - 3g/L υποστρώματος κάθε δύο μήνες (επιφανειακά)

* 

* 



* διατίθεται και σε σάκους 25 kg

Το BioBloom είναι ένα βιολογικό λίπασμα “ΟΛΑ - ΣΕ - ΕΝΑ” σε μορφή σκόνης, με ειδική 
φόρμουλα για το στάδιο άνθισης όλων των φυτών. 

Όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία παρέχονται από τα φυσικής προέλευσης μεταλλικά 
στοιχεία και τις οργανικές πρώτες ύλες.

Το BioBloom είναι κατάλληλο για βιολογική γεωργία.
Τα φυσικής προέλευσης μεταλλικά θρεπτικά στοιχεία είναι άμεσα διαθέσιμα για το φυτό, 
ενώ τα οργανικά θρεπτικά στοιχεία απελευθερώνονται σταδιακά μετά την αποδόμησή τους 
από μικροοργανισμούς του εδάφους.

Ο επωφελής μύκητας και τα βακτήρια στο BioBloom βελτιώνουν την μικροβιακή δράση 
του εδάφους παρέχοντας συστατικά τα οποία σχηματίζουν χούμους*

Η διεργασία αυτή εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους 
(όπως υγρασία, θερμοκρασία, τιμή pH, μικροβιακή δράση, περιεχόμενη οργανική ύλη κ.λπ.)

BioBloom
    N - P - K: 4 - 9 - 9

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Το BioBloom θα πρέπει να αναμιχθεί με το υπόστρωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
χώμα, κοκοφοίνικα ή παρόμοια υποστρώματα. Μπορεί να αναμιχθεί κατά τη διάρκεια της 
μεταφύτευσης ή να προστεθεί αργότερα επιφανειακά (με ανάμιξη στο επάνω στρώμα 
του εδάφους).

Τα θρεπτικά συστατικά απελευθερώνονται συνεχώς και για περίοδο 8 εβδομάδων.*

Απαιτείται μία μόνο εφαρμογή για χρόνο άνθισης έως 8 εβδομάδων. 
Αν η περίοδος άνθισης είναι μεγαλύτερη, απαιτείται δεύτερη εφαρμογή (επιφανειακά).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

- Μειώστε τις δόσεις για φυτά χαμηλών απαιτήσεων και για προλιπασμένα εδάφη -

* 

* 

   Περίοδος άνθισης 8 εβδομάδων:
Περίοδος άνθισης 10 εβδομάδων:
Περίοδος άνθισης 12 εβδομάδων:

1η εβδομάδα = 3g/L υποστρώματος 
1η εβδομάδα = 2 - 3g/L υποστρώματος
3η εβδομάδα = 1g/L υποστρώματος 
1η εβδομάδα = 3g/L υποστρώματος
5η εβδομάδα = 1g/L υποστρώματος 



Μετά τη δημιουργία του Green House Bio Feeding, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε 
με την ανάπτυξη Ενός εξειδικευμένου προϊόντος το οποίο θα επέτρεπε στους 
καλλιεργητές να διατηρούν υγιή και δυνατά φυτά.  

Ένα υγιές ριζικό σύστημα, απαλλαγμένο από παθογόνους παράγοντες και αρρώστιες,
είναι το μυστικό της ανάπτυξης δυνατών φυτών και της επίτευξης υψηλής απόδοσης.

Το Additive Enhancer πληροί όλες αυτές τις απαιτήσεις, έχει υψηλή διαλυτότητα, 
εύκολη χρήση και ταχεία δράση.

Όσο πιο απλό!  
 

Σας παρουσιάζουμε το νέο Bio Additive:

Additive
Ενισχύει την βλάστηση των σπόρων.

Αυξάνει τον αερισμό του εδάφους και ενισχύει την ποιότητά του.

Αυξάνει τη δυνατότητα συγκράτησης νερού του εδάφους.

Δραστηριοποιεί την ανάπτυξη των ριζών και των μικροοργανισμών.

Βοηθά στον περιορισμό της συσσώρευσης αλάτων στο υπόστρωμα.

Ενισχύει την πρόσληψη των λιπασμάτων.

Τι μας κάνει μοναδικούς;

Ενισχύει τον αμυντικό μηχανισμό των φυτών.

Προστατεύει από παθογόνους μύκητες όπως Phytophthora, Pythium. Rhizoctonia και Fusarium.

Βοηθά στην ανάπτυξη μικροβιακής πανίδας στο έδαφος.

Enhancer
Χουμικά οξέα και εκχύλισμα από φύκια
Το Enhancer είναι ένα μείγμα χουμικών οξέων, εκχύλισμα από φύκια, 
Στελέχη Trichoderma harzianum και Bacillus subtilis. 
Αυξάνει το σφρίγος των φυτών, ενισχύει την πρόσληψη 
θρεπτικών συστατικών και βελτιώνει την 
ποιότητα του εδάφους. 

*TRICHODERMA HARZIANUM:
Ο μύκητας αυτός χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ασθενειών που προκαλούνται από άλλους
παρασιτικούς μύκητες. 
Βελτιώνει την ανάπτυξη των ριζών και την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών με τη 
διατήρηση της υγείας των ριζών ενώ παράλληλα απαλλάσσει από παρασιτικούς μύκητες.

*BACILLUS SUBTILIS:
Αυτό το βακτήριο χρησιμοποιείται για τον βιοέλεγχο των παθογόνων στο υπόστρωμα. 
Ελέγχει μεγάλη ποικιλία παθογόνων οργανισμών μέσω του ανταγωνισμού για θρεπτικά 
συστατικά και χώρο.
Διαλυτοποιεί επίσης το άζωτο και τον φώσφορο με την αποδόμηση της οργανικής ύλης.



Enhancer
Χουμικά οξέα και εκχύλισμα από φύκια
Το Enhancer είναι ένα μείγμα χουμικών οξέων, εκχύλισμα από 
φύκια, Στελέχη Trichoderma harzianum και Bacillus subtilis. 
Αυξάνει το σφρίγος των φυτών, ενισχύει την πρόσληψη 
θρεπτικών συστατικών και βελτιώνει την 
ποιότητα του εδάφους. 

* διατίθεται και σε σάκους 25 kg

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Διαλύστε το Enhancer σε νερό και εφαρμόστε στα φυτά κατά το πότισμα, κάθε 
δύο εβδομάδες. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου (ανάπτυξη και άνθιση). 
Χρησιμοποιήστε το Enhancer μετά από μεταφύτευση για την καλύτερη ανάπτυξη των ριζών.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Να χρησιμοποιείται εντός 24 ωρών μετά τη διάλυση!
Κοκοφοίνικας: Ρυθμίστε την τιμή pH του νερού πριν την προσθήκη BioEnhancer σε 5,0

Πότισμα:
Εφαρμογή στο φύλλωμα:
Εφαρμογή στους σπόρους για βλάστηση:

0,5 -1g/L νερού κάθε δύο εβδομάδες
3 - 5g/10L
0,5 -1g/L νερού




