
 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ 
 
 
 

Humus Vita Stallatico Super 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ 
 
 

 O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη 
εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού 
υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης και χουμοποίησης για  
8-10 μήνες. 

 Συνδυάζει  την υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά 
συστατικά με την έξοχη επίδραση  στην γενική βελτίωση 
της δομής  και της γονιμότητας του εδάφους. 

 Δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία τεχνητής ξήρανσης 
(με χρήση φούρνου ή ξηρού αέρα). 

 
  

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ................................................ 3-4 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) .......................... 3-4 % 
OΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2O)....................................... 3-4 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ............................................... 25-28 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΧΟΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ............................... 43-48 % 
pH ............................................................................................. 6-7  

 
 
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 
 

 
 
 
 
 
 



FertilDung 
 

 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ 
 
 

 Προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής 
κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία 
διαδικασία ζύμωσης και χουμοποίησης για 8-10 μήνες. 

 Συνδυάζει  την υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά 
συστατικά με την έξοχη επίδραση  στην γενική βελτίωση 
της δομής  και της γονιμότητας του εδάφους. 

 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ................................................ 3-4 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) .......................... 3-4 % 
OΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2O)....................................... 3-4 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ .................................................... 22 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΧΟΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ............................... 38-45 % 
pH ............................................................................................. 6-7 

 
 
 
 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Hortyflor 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ 
 
 

 Προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής 
κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία 
διαδικασία ζύμωσης και χουμοποίησης για 8-10 μήνες. 

 Είναι ένα από τα  πληρέστερα  προϊόντα που 
κυκλοφορούν σήμερα στο εμπόριο, κατάλληλο για όλες 
τις καλλιέργειες, κηπευτικές και ανθοκομικές. Εξαιρετικό 
για την μεταφύτευση πράσινων φυτών στον κήπο, 
φράχτες και θάμνους και για την προετοιμασία του 
εδάφους για την σπορά λιβαδοπονικών φυτών.   

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ................................................ 3-4 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) .......................... 3-4 % 
OΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2O)....................................... 3-4 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ .................................................... 22 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΧΟΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ............................... 38-45 % 
pH ............................................................................................. 6-7 

 
 
 
 
 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fertilpollina 

 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ 

 
 Η FOMET S.p.A.  έχει ανακαλύψει ότι από την 
κοπριά των πουλερικών σε ημι – χουμοποιημένη 
κατάσταση, αφού υποστεί ζύμωση για 7-8 μήνες με 
την κατάλληλη υγρασία, παράγεται  λίπασμα που 
όταν ενσωματώνεται στο έδαφος καθίσταται 
αμέσως ενεργό χωρίς να χρειάζεται πρώτα να 
απορροφήσει νερό,  ενώ ταυτόχρονα είναι εύκολο 
στη διασπορά. 

 To προϊόν δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία 
τεχνητής ξήρανσης (με χρήση φούρνου ή ξηρού 
αέρα). 

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ............................................. 3,5-4 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) .......................... 3-5 % 
OΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2O)....................................... 2-4 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ............................................... 34-37 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΧΟΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ............................... 60-65 % 
pH ............................................................................................. 6-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
 
 
 

Ecoferro 250 Plus 
 

ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
 

 Προέρχεται από ειδικά επιλεγμένη οργανική ουσία 
χουμοποιημένη και θειικό σίδηρο, των οποίων τα γνωστά 
χαρακτηριστικά αναδεικνύονται από την ταυτόχρονη 
παρουσία τους. 

 Προλαμβάνει και θεραπεύει την χλώρωση που είναι 
επακόλουθο της τροφοπενείας  λόγω έλλειψης σιδήρου 
στο έδαφος ή της μη διαθεσιμότητάς του (στη ριζική 
απορρόφηση) που προκαλείται από την υπερβολική 
παρουσία αλάτων. 

 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν)....................................................................... 3 %   
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ............................................................... 2  % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΧΟΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.................................... 43 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ .................................................... 25 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) ............................. 2 % 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2O) ................................................... 1,5 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ  ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (SO3 ) ....................................... 7 % 
pH ............................................................................................. 5-6 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 
 
 
 



 
Pecos  Speciale Fertilità 

 
ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. 

 
 Είναι ένα καινοτόμο λίπασμα διότι επιτρέπει χάρη 
σε μία και μοναδική φόρμουλα την αναγέννηση των 
προβληματικών εδαφών που υποφέρουν από  
τροφοπενεία σιδήρου (Fe), βορίου (B), έλλειψη 
οργανικής ουσίας και αλκαλικό   pH. 

 Ο εμπλουτισμός του προϊόντος Pecos 
ολοκληρώνεται με την σημαντική παρουσία του 
διαλυτού μαγνησίου (Μg) που σε συνεργεία με το 
θείο (S) και το σίδηρο (Fe) συνεισφέρουν στο να 
αναδειχτούν η ποιότητας της γεύσης και της 
ικανότητας συντήρησης του καρπού. 

 Η οργανική ουσία που περιέχεται έχει υποστεί 
χουμοποίηση για 8-10 μήνες. 

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)................................................................ 5 %   
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (ΜgO) ........................................... 5 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ  ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (SO3 ) ..................................... 16 % 
YΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ  ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (SO3 ) ..................... 14 % 
ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΘΕΙΟ (S) .............................................................. 10 % 
ΟΛΙΚΟ ΒΟΡΙΟ (Β) ..................................................................... 0,2 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ................................................. 9-11 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΧΟΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ............................... 15-20 % 
pH .......................................................................................... 5,5-6 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 
 



 
 

Azocor 6 
 

ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
 

 Είναι ένα αζωτούχο οργανικό λίπασμα σταδιακής 
αποδέσμευσης, ειδικό για τη λίπανση καλλιεργειών όπως 
κηπευτικά, φρούτα και καλλωπιστικά φυτά. 

 Το πρώτο άζωτο που ελευθερώνεται είναι εκείνο που 
προέρχεται από την οργανική ουσία, εν συνεχεία 
ελευθερώνεται το άζωτο των οργανικών πιτών (σόγιας) 
και τελευταίο αυτό των κεράτινων ιστών. Η σύνθεση αυτή 
συντελεί στην αποφυγή συγκέντρωσης ανόργανου 
αζώτου στο έδαφος, που θα μπορούσε να προκαλέσει 
προβλήματα  φυτοτοξικότητας στα φύλλα και απώλειες 
λόγω έκπλυσης του αζώτου σε νιτρική μορφή. 

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ................................................ 6-7 %   
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) .................... 1,2-1,8 % 
ΟΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2O).................................... 1-1,5 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ............................................... 31-34 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ................................................................. 58-63 % 
pH ............................................................................................. 6-7 
 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Azocor 105 
 

ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
 

 
 Η απελευθέρωση του αζώτου είναι βαθμιαία και 
παρατεταμένη. Το πρώτο άζωτο που απελευθερώνεται 
είναι εκείνο των πρωτεϊνικών φυτικών  πιτών (σόγιας) για 
την ικανοποίηση των αρχικών αναγκών του φυτικού 
κύκλου των καλλιεργειών. 

 Η θρέψη συνεχίζεται με την ανοργανοποίηση των 
πούπουλων (βραδείας αποδέσμευσης), χάρη στην 
παρουσία κερατοποιημένων πρωτεϊνών που απαιτούν 
μία παρατεταμένη μικροβιακή επέμβαση. 

 Τέλος, ενεργοποιούνται οι κεράτινοι ιστοί με 
κερατοποιημένες πρωτεΐνες πιο σύνθετης  δομής 
παρέχοντας μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
αποδέσμευσης. 

 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ......................................... 10,5-11 %   
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) .......................... 1,5 % 
ΟΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2O)....................................... 1,5 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ............................................... 39-45 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ................................................................. 68-77 % 
pH ............................................................................................. 6-7 

    
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 



 
 
 
     ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ - ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ 

 
 
 

Biozolfo 620 
 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
 

 Ο άριστος συνδυασμός στοιχειακού θείου 
επίπασης και χουμοποιημένης οργανικής ουσίας 
στο BIOZOLFO 620, επιδρά άμεσα  προκειμένου  
να βελτιωθούν τα φυσικά, χημικά και βιολογικά 
χαρακτηριστικά του εδάφους. 

 Το ιδανικό εύρος του pH για τις καλλιέργειες 
βρίσκεται μεταξύ του 6 και του 7. 

 Πολλές καλλιέργειες απορροφούν θείο σε 
ποσότητες ίσες με αυτές του φωσφόρου ή ακόμη  
και μεγαλύτερες, όπως τα σταυρανθή. 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΘΕΙΟ (S) .............................................................. 51 % 
ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N) ................................................... 2 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) ....................... 1,5-2 % 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2O) ................................................ 0,5-1 % 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (ΜgO) .......................................... 0,5 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ............................................... 13-14 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ XOYMOΠΟΙΗΜΕΝΗ............................... 22-25 % 
pH .................................................................................................4 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Calciorganico 
 

                        ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
 

 Παράγεται αποκλειστικά από την ανάμειξη και 
χουμοποίηση οργανικής ουσίας που έχει υποστεί 
διαδικασία ζύμωσης και χουμοποίησης για 8-10 μήνες. 

 Το ασβέστιο που προστίθεται, το οποίο προκύπτει μετά 
από λεπτή άλεση, αν ενσωματωθεί στο έδαφος έχει 
άμεσα αποτελέσματα στη βελτίωση των όξινων 
συνθηκών του εδάφους επαναφέροντάς το σε ουδέτερη 
κατάσταση. 

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΛΙΚΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ (CaCO3) ................................ 40 % 
ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N) ............................................. 1-1,5 % 
ΟΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (ΜgO)................................. 7 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ............................................... 12-14 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ XOYMOΠΟΙΗΜΕΝΗ............................... 22-24 % 
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 
ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝ.................. (100% ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΤΑ 6 mm) 
pH ..............................................................................................7,5 

 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Ferysol 
 

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. 
 

 Είναι ένα λίπασμα που προσφέρει στο έδαφος και 
στην καλλιέργεια ένα συστατικό μεγάλης σημασίας: 
τον σίδηρο (Fe). 

 Ο σίδηρος είναι άμεσα διαθέσιμος στις ρίζες στη 
δισθενή μορφή του Fe2+ 

  Η χρήση θειικού σιδήρου βοηθά να αποφύγουμε 
και να ελέγξουμε την εμφάνιση του φαινομένου 
που είναι τυπικό σε εδάφη με βασικό ή βασικό – 
αλκαλικό pH (pH> 7,5) και πλούσιο σε άλατα. 

 Το Ferysol παρέχει κα θείο σε μορφή SO3 , 
αφομοιώσιμη από τις καλλιέργειες. Κατά συνέπεια 
δρα οξινίζοντας το έδαφος. 

 Υδατοδιαλυτό προϊόν, κατάλληλο για 
υδρολιπάνσεις. 

 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) ............................................. 19 % 
YΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ  ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (SO3 ) ................ 27-28 % 
FeSO4,7H2O .......................................................................... 97,92 % 
pH ..............................................................................................3,7 
 
 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Fermag 
 

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. 
 
 

 Κοκκώδες σύνθετο χημικό λίπασμα που παράγεται 
από χημική αντίδραση και παρέχει ταυτόχρονα 
σίδηρο, θείο και μαγνήσιο με μία μόνο επέμβαση.  

 Ενδείκνυται ιδιαίτερα για την πρόληψη και τη 
θεραπεία της χλώρωσης, τυπικό σύμπτωμα 
τροφοπενείας λόγω έλλειψης ή μη διαθεσιμότητας 
σιδήρου. 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) ............................................. 12 % 
YΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ  ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (SO3 ) ..................... 35 % 
YΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (ΜgO) ................ 4 % 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Μn) ......................................... 0,35 % 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Ζn) ................................ 0,02% 
pH.... ..............................................................................................2,3 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Mag-Combi 
 

ΛΙΠΑΣΜΑ Ε.Κ. 
 

 Κοκκώδες ανόργανο χημικό λίπασμα που περιέχει 
μαγνήσιο, σίδηρο, μαγγάνιο και ψευδάργυρο 
αποκλειστικά και μόνο σε μορφή θειικών αλάτων. 

 Περιέχει θρεπτικά συστατικά πλήρως διαλυτά στο 
νερό σε ισορροπημένη και ιδανική για τα φυτά 
αναλογία, που απορροφούνται γρήγορα, 
κατάλληλο για ιδιαιτέρως απαιτητικές καλλιέργειες 
όπως τεύτλα, κηπευτικά (κουνουπίδι, ντομάτα, 
κρεμμύδι κ.τ.λ.). 

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 

ΟΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (ΜgO)............................... 16 % 
YΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (ΜgO) .............. 15 % 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ  ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (SO3 ) ..................... 35 % 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) ............................................... 5 % 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ (Μn) ......................................... 0,35 % 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Ζn) ................................ 0,02% 
pH.... ..............................................................................................2,5 
 
 
 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ  
 
 
 

AzoSuper N28 
 

ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
 

 Οργανικές ύλες με σύνθεση αποκλειστικά φυσικών 
συστατικών (πούπουλα, άλευρα). 

 Εγγυάται άμεση κάλυψη των αναγκών σε θρεπτικά 
συστατικά, προερχόμενα από άλευρα και ουρία, που 
αποδίδονται στα φυτά σταδιακά σε διάστημα 3-4 μηνών. 

 Ικανότητα να ενεργοποιεί την οργανική ουσία, χάρη στα 
δύο προαναφερόμενα οργανικά συστατικά του. 

 Λόγω των συστατικών του, το προϊόν αυτό ενδείκνυται 
για καλλιέργειες με μεσαίο ή μακρύ κύκλο και με υψηλές 
απαιτήσεις σε άζωτο. 

 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N)..................................................................... 28 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N)................................................................ 5 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ............................................... 14-16 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ................................................................. 24-27 % 
pH .................................................................................................6 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Dunk 5.12+ 10 CaO 
 

ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
5-12-0 + 10 CaO 

 
 

 Η παρουσία της χουμοποιημένης οργανικής ουσίας 
επιτρέπει την αφομοίωση του φωσφόρου, ο οποίος 
προέρχεται από φυσικά φωσφορικά άλατα. 

 Η ποσότητα του αζώτου που προέρχεται από την ζωική 
κοπριά διατίθεται γρήγορα στα φυτά. Αντιθέτως, η 
ποσότητα του αζώτου που προέρχεται από τις φυτικές 
πίτες (σόγιας) έχει πιο βραδεία επίδραση στα φυτά και 
μαζί με την οργανική ουσία συνεισφέρει στο σχηματισμό 
σταθερού χούμου στο έδαφος.  

 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΛΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N)................................................... 5 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) ........................... 12 % 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (CaO)............................................. 10 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ .................................................... 10 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ XOYMOPOIHMENH.................................... 17 % 
pH ............................................................................................. 6-7 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Dunk 3.6.12s + 2 MgO 
 

ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
3-6-12 (S) + 2 MgO 

 
 

 Άριστο λίπασμα για δενδροκαλλιέργειες, για φρούτα και 
καλλωπιστικά φυτά. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για 
μεταφυτεύσεις. Περιέχει πλήρως οργανικό άζωτο αργής 
αποδέσμευσης που προέρχεται από χουμοποιημένη 
κοπριά και φυτικές πίτες (σόγιας). 

 Το απλό καλιούχο χημικό λίπασμα ‘’θειικό κάλιο’’ είναι 
φυσικό προϊόν και επομένως κατάλληλο για βιολογικές 
καλλιέργειες. 

 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 

ΟΛΙΚΟ  ΑΖΩΤΟ (N)...................................................................... 3 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) ............................. 6 % 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2Ο) ....................... 12 % 
ΟΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (ΜgO)................................. 2 % 
YΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ  ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (SO3 ) ..................... 14 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ .................................................... 10 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ XOYMOPOIHMENH.................................... 17 % 
pH.... ............................................................................................. 6-7 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Superguanoxy 4.15.5s + 2 MgO + 5 SO3 + 25 C 
 

ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
4-15-5 (S) + 2 MgO + 5 SO3 + 25 C 

 
 

 Όλα τα κύρια θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα 
στην καλλιέργεια βρίσκονται συγκεντρωμένα σε μία 
φόρμουλα. Η παράγωγή του δεν προβλέπει καμία 
ξήρανση εν θερμώ και προϋποθέτει την στενή σύνδεση 
μεταξύ ανόργανων και οργανικών συστατικών. 

 Οι διαφορετικές μορφές του οργανικού αζώτου που 
προέρχονται από τα άλευρα και τα πούπουλα επιτρέπουν 
την βαθμιαία και σταδιακή διαθεσιμότητα των θρεπτικών 
στοιχείων 

 Το κάλιο –αποκλειστικά το θειικό κάλιο-  περιέχει και 
άλατα μαγνησίου πλήρως διαλυτά. 

 
 
  

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
 

ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ  ΑΖΩΤΟ (N) ............................................... 4-5 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) ...................... 15-16 % 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2Ο) ...................... 5-6 % 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ  ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (ΜgO) ............... 2 % 
YΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ  ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (SO3 ) ....................... 5 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ............................................... 25-28 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ XOYMOPOIHMENH............................... 43-48 % 
pH.... ............................................................................................. 6-7 
 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 

 
 



 
 
 
 
 
 

Azomat 5.10.15s + 2 MgO 
 

ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 
5-10-15 (S) + 2 MgO 

 
 Η οργανική ουσία προέρχεται από επιλεγμένη κοπριά, 
που έχει υποβληθεί σε αερόβια ζύμωση για πολλούς 
μήνες σε ελεγχόμενο περιβάλλον. 

Περιέχει: 
 Φώσφορο, μεγάλης διαλυτότητας. 
 Κάλιο, αποκλειστικά από θειικό κάλι. 
 Μαγνήσιο, υδατοδιαλυτό. 
 Ενδείκνυται ιδιαίτερα για την λίπανση όλων των 
οπωροφόρων και των κηπευτικών καλλιεργειών σε κάθε 
τύπο εδάφους. 

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
 

ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ  ΑΖΩΤΟ (N) .................................................. 5 % 
ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ............................................................ 4 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΣ ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (P2O5 ) ........................... 10 % 
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (Κ2Ο) .................................................... 15 % 
ΟΛΙΚΟ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ (ΜgO)................................. 2 % 
YΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ  ΑΝΥΔΡΙΤΗΣ (SO3 ) ..................... 16 % 
ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ......................... 7,5 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ XOYMOPOIHMENH.................................... 13 % 
pH.... ............................................................................................. 6-7 
 
 
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
 
 

Aminosprint N8 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ 
 
 

 Πλούσιο σε ελεύθερα αμινοξέα, πρωτεΐνες και άζωτο 
προερχόμενα αποκλειστικά από οργανικές ουσίες. 
Απορροφάται από το ριζικό σύστημα. 

 Διεγείρει  την βιολογική δραστηριότητα των βακτηρίων 
του εδάφους. Καθοδηγεί την ριζική απορρόφηση των 
θρεπτικών συστατικών που παρέχονται στα φυτά με την 
υδρολίπανση (ακόμα και των ανόργανων συστατικών) ή 
που προϋπήρχαν στο έδαφος. 

 Χαρακτηρίζεται από εξαίρετη διαλυτότητα. Δεν καθορίζει 
την παρουσία υπολειμμάτων. 

 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ................................................................ 8 % 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ................................... 8 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ .................................................... 23 % 
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ................................................................... 1,25 kg/lt 
pH ..............................................................................................6,6 

 
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

Vigoramin N 8+0,2 B+ 1 Fe 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ 
 

 Είναι ένα λίπασμα φυσικής προέλευσης που 
παρασκευάζεται με ενζυματική υδρόλυση ζωικού 
επιθηλίου. Αυτή η παραγωγική διαδικασία επιτρέπει το 
σχηματισμό μίας οργανικής ένωσης με χαμηλό μοριακό 
βάρος και με υψηλό ποσοστό ελεύθερων αμινοξέων, τα 
οποία μπορούν να διεισδύσουν γρήγορα στο φύλλο. 

 Η σύστασή του συμπληρώνεται από σημαντικά 
μικροστοιχεία όπως το σίδηρο και το βόριο. 

 Το VIGORAMIN N8 προσφέρει στα φυτά ένα απόθεμα 
ενέργειας για όλες τις βιοχημικές αντιδράσεις της 
διαδικασίας  παραγωγής πρωτεϊνών. 

 Καθοδηγεί τα θρεπτικά συστατικά. 
 Κολλώδης δράση. 

 
 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ................................................................ 8 % 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ................................ 7,2 % 
ΟΛΙΚΟ ΒΟΡΙΟ (Β) ..................................................................... 0,2 % 
ΟΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)................................................................ 1 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ .................................................... 20 % 
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ................................................................... 1,25 kg/lt 
pH .................................................................................................6 

 
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
Emosprint N5 

 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ 

ΛΙΠΑΝΣΗ 
 

 Απορροφάται αμέσως από τις ρίζες και μεταφέρεται στους 
ιστούς όλων των ειδών των φυτών. 

 Απορροφάται επίσης και από το φύλλωμα. 
 Χάρη στην ποιότητα της σύνθεσής του, αποτελεί ένα τεχνικό 
μέσο απαραίτητο για τη διατήρηση των φυτών, ενισχύοντας 
τα  καχεκτικά φυτά και αυτά που βρίσκονται σε κατάσταση 
στρες. 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ................................................................ 8 % 
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) ................................... 8 % 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ (C)  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ .................................................... 23 % 
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ................................................................... 1,25 kg/lt 
pH ..............................................................................................7,5 
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	ΣΥΝΘΕΣΗ



	ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) 3,5-4 %
	Ecoferro 250 Plus
	ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
	ΣΥΝΘΕΣΗ



	ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) 3 %        
	ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) 2  %
	Pecos  Speciale Fertilità
	ΣΥΝΘΕΣΗ


	ΟΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) 5 %        
	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ (ΜgO) 5 %
	ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
	ΣΥΝΘΕΣΗ


	ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) 6-7 %        
	ΑΖΩΤΟΥΧΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
	ΣΥΝΘΕΣΗ


	ΟΛΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) 10,5-11 %        
	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
	ΣΥΝΘΕΣΗ
	                        ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

	ΣΥΝΘΕΣΗ
	ΣΥΝΘΕΣΗ



	Fermag
	AzoSuper N28
	ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
	ΣΥΝΘΕΣΗ
	ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

	ΣΥΝΘΕΣΗ
	ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
	ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
	ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
	ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ
	ΣΥΝΘΕΣΗ




	ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) 8 %
	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) 8 %
	ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΟ
	ΣΥΝΘΕΣΗ


	ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) 8 %
	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) 7,2 %
	ΟΛΙΚΟ ΒΟΡΙΟ (Β) 0,2 %
	ΣΥΝΘΕΣΗ

	ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) 8 %
	ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (Ν) 8 %

