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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

AMINOSULF ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΙΟΥ 

 
Λίπασμα Νέου Τύπου που περιέχει αμινοξέα, στοιχειακό θείο και είναι 
εμπλουτισμένο με φυτικά εκχυλίσματα.  Ενεργοποιεί το μεταβολισμό των φυτών, 
αυξάνει την αντίσταση στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις και βελτιώνει τα 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους.  

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

 
Εγγυημένη σύνθεση % β/β 

 

Άζωτο (N) 
  Oργανικό (N) 

3,50% 
3,28% 

Φώσφορος (P2O5)     0,20% 

Οξείδιο του Καλίου (K2O) 8,00% 

Θείο (SO3) 31,00% 

Mαγνήσιο (MgΟ) 0,43% 

Ασβέστιο (CaΟ) 0,10% 

Σίδηρος (Fe) 0,09% 

Ψευδάργυρος (Zn) 0,03% 

Οργανική ουσία 45,15% 

Οργανικός άνθρακας (C) 28,00% 

Ελεύθερα αμινοξέα 12,00% 

 
Προϊόν: AFEPASA          

Παρασκευαστής: AFEPASA    

Διανομή: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ- ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΑ Η /ΚΑΙ ΧΟΥΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ. 
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ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ. ΑΡΙΘΜ. 889/2008)  

 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Εφαρμογή εδάφους: 500 κ.εκ/στρέμμα 
Φυλλοψεκασμός: 250-300 κ.εκ/ 100 lt 
Συνιστώνται 3-4 εφαρμογές, ανά 15 ημέρες, σε κρίσιμα στάδια του βιολογικού κύκλου 
των καλλιεργειών. 
 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τη 

θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια νερού 
κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Ανακινήστε καλά πριν 
τη χρήση. Οι εφαρμογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην 
υπερβαίνεται τις συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο 

σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη 

του αγοραστή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει δραστηριότητα μελισσών. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
• Διαθέτει ενισχυμένη αναλογία Καλίου/Άζωτο, που βελτιώνει το μέγεθος των 

καρπών και των κονδυλων και ενισχύει την ελαιοπεριεκτικότητα και την 
παραγωγή αιθέριων ελαίων. 

• Διεγείρει τη φωτοσύνθεση, ενισχύοντας την παραγωγή αμύλου, σακχάρων 
(Brix) και βιταμινών. 

• Συνεισφέρει στη βελτίωση του χρώματος των καρπών μέσω της ενίσχυσης 

παραγωγής μεθειονίνης (τεχνολογία SULTECH).  

• Συμβάλει στη αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας των τελικών 
προϊόντων. 

• Συμμετέχει στην ενζυματική σύνθεση βοηθώντας στις βιοχημικες αντιδράσεις 

του φυτού. 

• Διεγείρει την ανάπτυξη των ριζών και τη δραστηριότητα των μυκορρίζων. 

• Αυξάνει την αντίσταση των φυτών κατά του στρες που προκαλείται από 
υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, παγετό, χαλάζι, πλημμύρες και αλατότητα. 

• Ενισχύει τα τοιχώματα των κυττάρων. 

• Βελτιώνει τη δομή του εδάφους, τον αερισμό, την κυκλοφορία του νερού στο 

έδαφος και την ικανότητα δημιουργίας οργανικών συμπλόκων με 
ιχνοστοιχεία για την καλύτερη πρόσληψή τους από τις ρίζες.  

• Η υψηλή περιεκτικότητα σε στοιχειακό θείο προσφέρει ένα πλεονέκτημα σε 

σχέση με τη συνήθη χρήση θειικών λιπασμάτων, καθώς δεν υπάρχουν υψηλές 
απώλειες έκπλυσης. 

 

  



 

 AMINOSULF – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΙΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ              

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ph: 4,0 -5,0  
Ειδικό βάρος: 1,35 
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα: 150Mv 
Λόγος C/N: 8,5 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Να μην συνδυάζεται με παραφινικό λάδι. Να μη συνδυάζεται με χαλκούχα 
σκευάσματα πλην της ελιάς. Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Πριν την 
εφαρμογή κάντε δοκιμές συνδυαστικότητας με μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού. 
 
 

 
• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

 
• ΠΡΟΣΟΧΗ:  Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από 

κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα 
προϊόντα. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 
 


