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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FYTOFERT S ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΙΟΥ 

 
Το Fytofert S είναι ένα μοναδικό υγρό σκεύασμα που περιέχει μικροβιακό θείο με 
υψηλή αποτελεσματικότητα  
 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
  
 

Εγγυημένη σύνθεση % β/β 
 
Θείο (S) 50,0% 
Στοιχειακό μικροβιακό Θείο 700 gr/ml 

 
 

Προϊόν: CERADIS, WAGENIGEN             

Παρασκευαστής: CERADIS, WAGENIGEN         

Διανομή: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΝΟΡΓΑΝO ΛΙΠΑΣΜΑ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ 
Η ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
Μεγάλη καλλιέργεια, δενδρώδεις καλλιέργειες: 300-400 κ.εκ./στρέμμα 
Αμπέλι: 200-500 κ.εκ./στρέμμα 
Πατάτα: 200-300 κ.εκ./στρέμμα 
Λαχανικά: 400-600 κ.εκ./στρέμμα 
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 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: Σε θερμοκρασίες άνω των 32 βαθμών Κελσίου να μην εφαρμόζονται οι 
μέγιστες δόσεις. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος σε καλλιέργειες ευαίσθητες 
στο θείο ή νέων συνδυασμών στα χημικά να γίνεται πρώτα δοκιμαστική εφαρμογή 
μικρής κλίμακας.  

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ: 
Ανακινείστε το μπουκάλι πριν το άνοιγμα. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό περίπου στο 

50% και στη συνέχεια γεμίστε τη δεξαμενή με τον επιθυμητό όγκο νερού. Για 
καλύτερα αποτελέσματα το μείγμα πρέπει να παρασκευάζεται λίγο πριν την 
εφαρμογή. 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
• Λόγω της υδρόφιλης φύσης του αφήνει ελάχιστα έως καθόλου υπολείμματα 

στο φυτό  

• Υψηλή αποτελεσματικότητα και αντίσταση στην απορροή  

• Μείωση  της δόσης που χρησιμοποιείται κατά 25-50% ανάλογα τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες  

• Χαμηλή φυτοτοξικότητα και μειωμένη περιβαλλοντική επίδραση 

• Συνδυάζεται με τα συμβατικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 

 

Το FYTOFERT S λόγω της μοναδικής σύνθεσης (πατενταρισμένη  από το 
Πανεπιστήμιο Wagennigen Ολλανδίας) επιτρέπει την αυξημένη δράση του 
λιπάσματος σε χαμηλότερες δοσολογίες. Το FYTOFERT S διορθώνει πολύ γρήγορα 
τις τροφοπενίες θείου, βασικού στοιχείου για τη σύνθεση των πρωτεϊνών.  

 

 
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:  
Ειδικό βάρος: 1,40 

  
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Το Fytofert S δε συνδυάζεται με προϊόντα τα οποία έχουν αλκαλικό pH καθώς και 
με ορυκτέλαια. 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Αποθηκεύεται σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο. Κρατήστε τον περιέκτη 
καλά κλειστό. Αποθηκεύεται σε ορθά επισημασμένους χώρους. Κρατήστε το μακριά 
από παιδιά. Αποθηκεύστε το μεταξύ 4oC και 25 oC.  
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• 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. 

 


