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ΠΡΟΪΟΝ: 

FARMASULF NS 

 

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

Προϊόν AFEPASA          

 

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. 

 

Εγγυημένη σύνθεση% β/β: Συνολικά Αμινοξέα 16,00% (L-Γλυκίνη: 4,75%, L-Λυσίνη: 

7,75%), Γλουταμινικό οξύ: 3,00%, Μπεταίνη: 1,00%, Στοιχειακό θείο (S): 16,0%, SO3: 

40.00%, Άζωτο (N): 3,30 % (Oργανικό (N): 3,30%, Φώσφορος (P2O5): 0,25 %, Κάλιο (K2O): 

2,05 %, Οργανική ουσία: 52,50 % (Χουμικά οξέα: 4,80%, Φουλβικά οξέα: 35,00%), 

Mαγνήσιο (Mg): 0,25%, Ασβέστιο (Ca): 0,15%, Σίδηρος (Fe): 0.07%, Ψευδάργυρος (Zn): 

0.02%. 

 

Βιοδιεγέρτης από φυτικά εκχυλίσματα εμπλουτισμένα με στοιχειακό θείο, που βελτιώνει 

τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του εδάφους, βελτιώνοντας τη χρήση των διαθέσιμων 

στοιχείων. Προσφέρει σταδιακή  απελευθέρωση θειου και προστατεύει από το υδατικό 

στρες.  

 

Κυκλοφορεί ως βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών για χρήση στην γεωργία σύμφωνα με 

την Υ.Α. 217217/16-01-2004 (Φ.Ε.Κ. Β/35). 

 

Εγκεκριμένο στη Βιολογική Καλλιέργεια (σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ. αριθμ. 889/2008)  

 
ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ  

Βελτιώνει την απορρόφηση των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους μέσω της 

ρύθμισης του εδαφικού ΡH, το οποίο βοηθά στην απορρόφηση και την αφομοίωση των 

θρεπτικών συστατικών από τα φυτά. Επιπλέον, η υψηλή περιεκτικότητα σε στοιχειακό θείο 

προσφέρει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τη συνήθη χρήση θειικών λιπασμάτων, καθώς δεν 

υπάρχουν υψηλές απώλειες έκπλυσης. Η υψηλή περιεκτικότητα σε  L-αμινοξέα προσφέρει 

αυξημένη αντοχή σε συνθήκες αβιοτικού στρες . Η υψηλή περιεκτικότητα σε οργανικές ύλες 

βελτιώνει τη δομή του εδάφους.  

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Υψηλή βλαστική ανάπτυξη. 

 Αυξημένη δραστηριότητα των μυκόρριζων. 

 Αύξηση της φωτοσύνθεσης και των βιοχημικών διεργασιών. 

 
           ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΙΟΥ 

 

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


FARMASULF ΝS    
 

 Πλούσιο σε L-αμινοξέα. 

 

  

Η ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

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

-Φυλλοψεκασμός: 250 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 

 

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. 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

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

 

Δηλώσεις προφύλαξης: 

-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

