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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FITOFIL 20-20-20 + TE ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

 

Ισορροπημένο υδατοδιαλυτό κρυσταλλικό λίπασμα, εμπλουτισμένο με 
ιχνοστοιχεία. 

 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
Ολικό άζωτο (N): 20% β/β 
Αμμωνιακό άζωτο: 4% β/β 
Νιτρικό άζωτο: 6% β/β 
Ουρικό άζωτο: 10% β/β         
Φώσφορος (P2O5):  20% β/β 
Κάλιο (K2O): 20% β/β 
Ιχνοστοιχεία:  
Σίδηρος (Fe): 0,02% β/β 
Μαγγάνιο (Mn): 0,02% β/β 
Ψευδάργυρος (Zn): 0,008% β/β   
Χαλκός (Cu): 0,008% β/β 
Βόριο (Β): 0.0025% β/β  
Μολυβδαίνιο (Mo): 0.001% β/β 
Κοβάλτιο (Co): 0.0002% β/β 
 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ  

 
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Διαφυλλικοί ψεκασμοί: 200-500 γρ./100 λίτρα νέρο.  

Εφαρμογή με υδρολίπανση: 4-5 κιλά/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. Οι εφαρµογές συστήνονται να γίνονται νωρίς το πρωί ή το απόγευµα. Μην 

υπερβαίνετε τις συνιστώµενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρµογή του µόνο 
σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη 
του αγοραστή. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

Το FITOFIL 20-20-20 + TE είναι ένα πλήρες υδατοδιαλυτό κρυσταλλικό λίπασμα, 

εμπλουτισμένο με ιχνοστοιχεία. Για την παρασκευή του χρησιμοποιούνται άριστης 

ποιότητας πρώτες ύλες, περιέχει Άζωτο, Φώσφορο και Κάλιο σε ισορροπημένες 

αναλογίες και εφαρμόζεται κατά το στάδιο των αυξανόμενων αναγκών των 
καλλιεργειών σε θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Είναι σχεδιασμένο για εφαρμογή 
μέσω των συστημάτων της υδρολίπανσης και για ψεκασμούς φυλλώματος. 

 

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. Να μην συνδυάζεται με βορδιγάλειο 
πολτό, θειασβέστιο, ελαιούχα και πολύ αλκαλικά σκευάσματα. 
 
 

 
• 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:  
Διατηρείτε στην αρχική του συσκευασία, σε κλειστό, δροσερό και καλά αεριζόμενο 
χώρο. 


