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Πλήρες υδατοδιαλυτό κρυσταλλικό λίπασμα, εμπλουτισμένο με βόριο και άλλα 
ιχνοστοιχεία για την καλλιέργεια της ελιάς. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 
To άζωτο σχηματίζει πρωτεΐνες και αυξάνει την απόδοση του συνόλου των καλλιεργειών. 
Είναι το σημαντικότερο στοιχείο δόμησης των φυτών και είναι ζωτικής σημασίας για την 
ανάπτυξη τους, αλλά μπορεί να είναι και ένας περιοριστικός παράγοντας στην απορρόφηση 
άλλων θρεπτικών συστατικών. Το άζωτο συχνά εκπλένεται από το έδαφος, ως εκ τούτου 
τακτικές μικρές εφαρμογές θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική απορρόφηση του χωρίς 
υπερβολικές απώλειες. 
 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑΣ ΑΖΩΤΟΥ 

 Κιτρίνισμα φύλλων. 

 Νανισμός φυτών. 

 Μικρό μέγεθος καρπού 

 Μειωμένη σοδειά. 

 Φτωχή βλαστική ικανότητα. 

 Φτωχή καρπόδεση. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ 
Τα φυτά χρειάζονται φώσφορο σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης αλλά περισσότερο στα 
πρώτα στάδια. Ο φώσφορος είναι απαραίτητος για την κυτταροδιαίρεση και την αύξηση 
στο φυτό. Σαν στοιχείο είναι σχετικά ευκίνητο μέσα στο φυτό και ακίνητο στο έδαφος. 
 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ 
Τα πιο κοινά συμπτώματα είναι: 

 Ιώδες χρώμα στα παλαιότερα φύλλα. 

 Ιώδεις βλαστοί. 

 Κιτρίνισμα της άκρης των φύλλων. 

 Χαμηλή παραγωγή. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ 
Αρκετά ευκίνητο μέσα στο φυτό το κάλιο ρυθμίζει την σπαργή των κυττάρων και γι’ αυτό 
είναι σημαντικό στην κίνηση των στοματίων. Επίσης το κάλιο συντηρεί την 
κυτταροδιαίρεση, το σχηματισμό πρωτεϊνών και λιπών και υδατανθράκων.  
 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑΣ ΚΑΛΙΟΥ 

 Κάψιμο των φύλλων. 
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 Η παραγωγή και η ποιότητα των φρούτων συνήθως επηρεάζονται πριν γίνουν ορατά 
τα συμπτώματα στα φύλλα. 

 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ 
Το βόριο είναι απαραίτητο για την μεταφορά των σακχάρων μέσα στο φυτό, καθώς και για 
το σχηματισμό νέων κυττάρων στα αναπτυσσόμενα μέρη. Το βόριο επίσης επηρεάζει την 
γονιμοποίηση και την ανάπτυξη των σπόρων. 
 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑΣ ΒΟΡΙΟΥ 
Τα συμπτώματα τροφοπενίας βορίου περιλαμβάνουν: 
 Εύθραυστους ιστούς οι οποίοι και σπάνε ή διασχίζονται εύκολα. 
 Συρρίκνωμα. 
 Διαχωρισμός ριζών. 
 Στελέχη κούφια. 
Σε σοβαρές περιπτώσεις τα συμπτώματα ενδέχεται να είναι εμφανή στην ανάπτυξη των 
βλαστών και των φύλλων, όμως γενικά τα συμπτώματα είναι εμφανή στους καρπούς 
 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
Πολλά ιχνοστοιχεία λειτουργούν ως θεμελιώδη μέρη των ενζύμων στο κύτταρο. Σημαντικά 
ένζυμα αποτελούνται από πρωτεΐνες που συνδέονται με συνένζυμα, τα οποία γενικώς 
περιέχουν ιχνοστοιχεία. Ο έλεγχος των κυτταρικών διεργασιών μέσω χημικών αντιδράσεων 
πραγματοποιείται μέσω ενζύμων. 
 
Εγγυημένη σύνθεση: 
«ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ» 
Ολικό άζωτο (N) :   25% 

Αμμωνιακό άζωτο       2% 
Ουρικό άζωτο             23%  

Φώσφορος (P2O5) :   10% 
Κάλιο (K2O) :    15% 
 
Ιχνοστοιχεία του FITOFIL: 
*Σίδηρος (Fe)       0,03% 
*Μαγνήσιο (Mg)      0,05% 
*Μαγγάνιο (Mn)      0,03% 
*Ψευδάργυρος (Zn)      0,01% 
*Χαλκός (Cu)       0,01% 
Βόριο (Β)       0.50%  
Μολυβδαίνιο (Mo)    0.0006% 
*Κοβάλτιο (Co)    0.0006% 
 
*Χηλική μορφή. 
 
Γενική Δοσολογία: 
Διαφυλλικοί ψεκασμοί: 2 κιλά/1000 λίτρα νερό 
Εφαρμογή εδάφους: 200-500 γραμ./100 τετρ. μέτρα 
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Συνδυαστικότητα-Προφυλάξεις: 
► Οι ψεκασμοί να γίνονται κατά προτίμηση τις πρώτες πρωινές ή απογευματινές ώρες της 
ημέρας. 
► Μην αυξάνετε τη συνιστώμενη δόση. 
► Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε μέρος ξηρό και δροσερό. 
► Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα. Να αποφεύγεται η χρησιμοποίησή του 
με σκευάσματα υψηλής αλκαλικότητας και να γίνεται έλεγχος της συνδυαστικότητάς του με 
τα υπόλοιπα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα. 
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