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ΠΡΟΪΟΝ: 

FARMA SULFUREA LIQUID 

 

Διάθεση για την Ελλάδα : FARMA-CHEM S.A. 

Προϊόν AFEPASA          

 

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. 

 

Εγγυημένη σύνθεση % β/β: Στοιχειακό θείο (S) 15,0 %, SO3: 37.50%, Άζωτο (N): 15.0% 

(Oυρικό (N): 15,0 %), Βόριο: 0,50%.         

 

Υγρό αζωτούχο λίπασμα εμπλουτισμένο με στοιχειακό θείο και βόριο. 

 

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ  

Λόγω του μεγάλου ποσοστού σε άζωτο ουρικής μορφής, το FARMA SULFUREA LIQUID 

συστήνεται να εφαρμόζεται στις περιόδους  υψηλής ενεργού βλάστησης. Η ουρία θεωρείται η 

γρηγορότερη, ασφαλέστερη και αποδοτικότερη μορφή αζώτου, για ριζοπότισμα η 

φυλλοψεκασμό   

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

 Καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου. 

 Μεγαλύτερη βλαστική ανάπτυξη. 

 Υψηλής ποιότητας ουρικό άζωτο. 

 Συνδυασμός βορίου και θείου για καλύτερη ανθοφορία και καρπόδεση. 

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

- Εφαρμογή εδάφους: 500 – 1000 κ.εκ./στρέμμα. 

- Φυλλοψεκασμός: 500 κ.εκ/ στρ. 

            

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 

 

 

 
           ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΙΟΥ 

 

https://www.maxstores.gr/nea-proionta/
https://www.maxstores.gr/nea-proionta/


FARMA SULFUREA LIQUID    
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Στην αρχική του συσκευασία, κλειστό σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας: 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 

 

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

 

Δηλώσεις προφύλαξης: 

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για 

τα μάτια / πρόσωπο. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 

Φυλάσσεται κλειδωμένο.  

Μακριά από παιδιά.  

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ διεθνείς κανονισμούς.  

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  

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

τις οδηγίες χρήσης. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 
 


	ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΙΟΥ

