
Γιατί;
  Αυξάνει την ανθοφορία και την 
ανάπτυξη των λουλουδιών, ενώ 
βελτιώνει την ποιότητα και ποσότητα 
των φρούτων και των λαχανικών.

  Βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες 
του εδάφους και το εµπλουτίζει µε 
ένζυµα, βιταµίνες και ωφέλιµους 
µικροοργανισµούς. 

  Αυξάνει την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος των φυτών.

Πότε;
  Όλες τις εποχές του χρόνου. Το  
compost Γαιοσκωλήκων µπορεί να 
προστεθεί στο χώµα, οποιαδήποτε 
περίοδο και να δράσει θετικά στην 
ανάπτυξη των φυτών.

  Την άνοιξη κατά τη φύτευση των νέων 
λαχανικών.

  Όταν φυτεύουµε ή µεταφυτεύουµε 
δένδρα ή θάµνους, στη γλάστρα ή στο 
έδαφος.

  Όταν ανανεώνουµε τα κανούργια 
λουλούδια και τα παρτέρια µας.

Πως;
  Κατά τη φύτευση στη γλάστρα 
αναµιγνύουµε µε κάποιο έτοιµο 
φυτόχωµα σε αναλογία 1:4.

  Στο λαχανόκηπο προσθέτουµε 
compost πριν την φύτευση και µετά, 
γύρω από το κάθε λαχανικό καθώς 
επίσης και κατά τη φύτευση νέων 
σπορόφυτων λαχανικών.

  Στους θάµνους και δένδρα κατά 
τη φύτευση, µέσα στο λάκκο 2-3 
λίτρα compost.  Σε εγκατεστηµένα 
δένδρα, προσθέτουµε το Φυτοnet 
vermicompost γύρω από το ριζικό 
σύστηµα.

  Κατάλληλο και για το γκαζόν.
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∆ίκτυο Καταστηµάτων



To ΦΥΤΟΝΕΤ vermicompost είναι ένα 100% φυσικό προϊόν, εξολοκλήρου οργανικό, το οποίο παράγεται από την 
αποδόµηση φυτικών οργανικών υπολειµµάτων δια µέσου της φυσικής πεπτικής λειτουργίας µιας ειδικής ράτσας 

γαιοσκωλήκων. Είναι απολύτως βιο-οργανικό, σταθερό, όχι πλέον ζυµώσιµο, ελαφρύ, εύθρυπτο, άοσµο και 
διαλυτό, συγκεντρώνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός εξαίρετου compost  

και τις ευεργετικές ιδιότητες ενός άριστου οργανικού λιπάσµατος.
Είναι ένα 100% οικολογικό προϊόν, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, πλούσιο σε οργανική 

ουσία, ένζυµα αποδόµησης των πρωτεϊνών, φυσικές αυξητικές ορµόνες, βιταµίνες, χουµικά και φουλβικά οξέα, 
άµεσα αφοµοιώσιµο, µε ικανοποιητική περιεκτικότητα σε µακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία και εφοδιασµένο µε 

ένα εξαιρετικά υψηλό φορτίο µικροβιακής χλωρίδας (ακτινοµύκητες και άλλους ωφέλιµους µικροοργανισµούς).
Τα φυτά που ενισχύονται µε Φυτοnet vermicompost εµφανίζουν πλουσιότερη ανθοφορία και καρπόδεση, 
ζωηρότερο και καταπράσινο φύλλωµα και υγιέστερο ριζικό σύστηµα. Επίσης, στατιστικά, χρειάζονται πολύ 
λιγότερες φροντίδες, λιγότερο πότισµα και πολύ λιγότερα λιπάσµατα από ότι τα φυτά που καλλιεργούνται µε 

οποιαδήποτε άλλη µέθοδο. Τα εδάφη που εµπλουτίζονται µε Φυτοnet vermicompost έχουν βελτιωµένη δοµή 
και ιδιαίτερα αυξηµένη ικανότητα συγκράτησης του νερού και απόδοσης των θρεπτικών στοιχείων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ
Κατά τη φύτευση αναµιγνύουµε Φυτοnet 

vermicompost µε κάποιο έτοιµο φυτόχωµα σε αναλογία 
1:4 (η πιο ενδεδειγµένη µέθοδος) ή εναλλακτικά µε 
τύρφη, ποταµίσια άµµο και κηπόχωµα σε ίσα µέρη.  Σε 
εγκατεστηµένα φυτά αντικαθιστούµε τα 3-5 επιφανειακά 
εκατοστά από το χώµα, µε Φυτοnet vermicompost, δύο 
φορές τον χρόνο στις αρχές του φθινοπώρου και στις 
αρχές της άνοιξης.

Η εφαρµογή µπορεί να γίνει σε όλα τα καλλωπιστικά 
αλλά και τα κηπευτικά που καλλιεργούνται σε γλάστρα, 
ανεξαιρέτως. Μάλιστα η φθινοπωρινή ενσωµάτωση 
παρέχει και µια αυξηµένη προστασία έναντι του κρύου. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ
Για κηπευτικά και λαχανικά, πριν τη φύτευση 

ενσωµατώνουµε 60-80 λιτ.  ανά 100 τετ. µέτρα. Κατά 
την περίοδο των αυξηµένων θρεπτικών αναγκών 
(καρπόδεση, περκασµός) µπορούµε να κάνουµε µια  
επανάληψη µε 2-3 λιτ. ανά φυτό περιµετρικά της ρίζας 
(τοµάτα, πιπεριά κλπ.).

Αντίστοιχα για καλλωπιστικούς θάµνους, κατά τη 
φύτευση, τοποθετούµε στο λάκκο 2-3 λιτ. Φυτοnet 
vermicompost και απογεµίζουµε µε µίγµα χώµατος µε 
vermicompost σε αναλογία 3:1. Σε εγκατεστηµένα φυτά 
προσθέτουµε 1-3 λιτ. ανάλογα µε το µέγεθος του φυτού, 
περιµετρικά της ρίζας , µία µε δύο φορές το χρόνο. 

Για σπορά γκαζόν ή εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα 
συνιστάται ενσωµάτωση στο τελευταίο φρεζάρισµα 80 
λιτ. ανά 100 τετ. µ.

Σε δένδρα και δενδρύλλια (οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, 
ελιά κ.α.) ενσωµατώνονται, κατά τη βασική λίπανση, 4-8 
λιτ. και 2-3 λιτ. ανά φυτό, αντίστοιχα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ
Για σπορά ή ριζοβολία  µοσχευµάτων 

αναµιγνύουµε 1 µέρος Φυτοnet vermicompost 
µε 8-9 µέρη του µίγµατος σποράς ή εκβλάστησης 
αντίστοιχα για καλύτερα αποτελέσµατα.

Σύνθεση - Φυσικοχηµικά Χαρακτηριστικά

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ

ph 6,7-8,2

Ηλ. Αγωγιµότητα (EC) 1,1-2,9 mS/cm

Υγρασία 28-35 %

C/N 12-15:1

Οργανική Ουσία 47-60 % w/w

Χουµικά-Φουλβικά οξέα 15-24 % w/w

Άζωτο (N) 1,5-2,5 % w/w

Φώσφορος (P) 0,8-2,0 % w/w

Κάλιο (K) 0,8-2,3 % w/w

Ασβέστιο (CaO) 4-7 % w/w

Μαγνήσιο (MgO) 0,5-1,2 % w/w

Σίδηρος (Fe) 500-5.500 mg/kg

Μαγγάνιο (Mn) 200-800 mg/kg

Ψευδάργυρος (Zn) 60-550 mg/kg

Βόριο (Β) 20-200 mg/kg

Χαλκός (Cu) 30-60 mg/kg
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