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HUMO-CAL M-8Ο
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ-ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Σε εδάφη που έχουν έλλειψη ασβεστίου 
(χαρακτηρίζονται απο χαμηλό pH), η πιθανότητα 
εκδήλωσης τροφοπενίας ασβεστίου στα φυτά είναι 
μεγάλη. Για την κάλληψη των αναγκών σε ασβέστιο 
ενδείκνυται το HUMO-CAL M-8Ο.

Το HUMO-CAL M-8Ο είναι ένα οργανικό λίπασμα 
το οποίο εφοδιάζει το έδαφος με υψηλά ποσοστά 
οργανικής ουσίας και ασβεστίου. Λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας σε οργανική ουσία βοηθά όχι μόνο 
στη αποφυγή εκπλυσης του ασβεστίου αλλά και στη 
καλύτερη πρόσληψη του από τα φυτά. Ταυτόχρονα 
βελτιώνεται η δομή των εδαφών, αυξάνεται η 
μικροβιακή βιομάζα και δραστηριότητα με αποτέλεσμα 
να ευνοείται η αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων 
και  η διάσπαση των ανόργανων ενώσεων. Επιπλέον 
βελτιώνεται και αυξάνεται η διαθεσιμότητα και άλλων 
στοιχείων όπως του φωσφόρου, του καλίου και του 
μαγνησίου ενώ αποτρέπεται η τοξική επίδραση άλλων 
στοιχείων όπως του μαγγανίου και του βορίου όταν η 
συγκέντρωση τους στο έδαφος είναι υψηλή.

Το HUMO-CAL M-8Ο χρησιμοποιείται είτε κατά τη 
διάρκεια της βασικής λίπανσης, είτε επιφανειακά σε 
εδάφη όπου έχουν έλλειψη ασβεστίου και χαμηλό pH. 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ: 40% (CaCO3) 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ: 4% (MgO)

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΥΜΟΣ Μ-8O : 55% 
το οποίο περιέχει:
45-50.000.000 ωφέλιμους μικροοργανισμούς ανά 
γραμμάριο (Ακτινομύκητες, Βακτήρια, Αζωτοβακτηρίδια, 
Στερίνες κ.λ.π)
Xουμικό και Φουλβικό οξύ : 10-12% 

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 
προτεινόμενες δόσεις εφαρμογής  HUMO-CAL 
Μ-8O ανάλογα με το pH του εδάφους για να 
διαρθρωθεί το pH στο έδαφος.

Οι προτεινόμενες δόσεις εφαρμογής σε κάθε 
περίπτωση εξαρτώνται από τα δεδομένα της 
εδαφοανάλυσης και της φυλλοδιαγνωστικής. 
Συμβουλευτείτε το γεωπόνο σας είτε το τεχνικό τμήμα 
της εταιρίας μας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 pH        Kg/ΣΤΡΕΜΜΑ
 4   500-750
 5   150-250
          5,5     75-150
 6     50-75
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