
Το FytoFert® S έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο και το Κέντρο Ερευνών
Wageningen. Η µοναδική του σύνθεση µε βάση το µικροβιακό θείο

είναι κατοχυρωµένη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.

Το FytoFert® S είναι ένα µοναδικό υγρό σκεύασµα
που περιέχει µικροβιακό θείο µε υψηλή αποτελεσµατικότητα.



Θείο (Πλευρική όψη)Μικροβιακό θείο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

γραµµική και υδρόφιλη και εποµένως αφήνει λιγότερα 
εµφανή υπολείµµατα στο φυτό. Το FytoFert® S έχει 
σχεδιαστεί για διαφυλλική εφαρµογή και µπορεί να 
συνδυαστεί µε προγράµµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης 
λόγω της χαµηλής του τοξικότητας και των µειωµένων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το κύριο συστατικό του FytoFert® S είναι το µικροβιακό θείο 
το οποίο λαµβάνεται ως παραπροϊόν από τη βιοµηχανία 
αποβλήτων. Οι µικροοργανισµοί που χρησιµοποιούνται στον 
καθαρισµό του νερού και στην παραγωγή βιοαιθανόλης, 
οξειδώνουν το τοξικό H2S σε στοιχειακό S. Αυτό το 
µικροβιακό θείο έχει µια µοναδική χηµική δοµή - είναι 

Εικόνα 1: Το µικροβιακό θείο έχει µία µοναδική δοµή και δεν αφήνει υπολείµµατα στα φύλλα,
όπως φαίνεται αριστερά.



* Η ακριβής δόση µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες και το χρόνο. 
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Κηπευτικά

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το FytoFert® S είναι σταθερό σε διάλυµα και εύκολο στη χρήση. Επειδή το µικροβιακό θείο έχει υψηλότερη 
αποτελεσµατικότητα από το συµβατικό θείο, η δόση εφαρµογής είναι χαµηλότερη από τα περισσότερα εµπορικά προϊόντα. Το 
FytoFert® S πρέπει να εφαρµόζεται πριν την προσβολή-προληπτικά, για βέλτιστα αποτελέσµατα.

Προετοιµασία:
Προσθέστε το FytoFert® S στο δοχείο µείξης µε 50% νερό του συνολικού όγκου. Έπειτα, προσθέστε τα µυκητοκτόνα ή 
εντοµοκτόνα που επιθυµείτε. Γεµίστε το δοχείο µείξης έως άνω του συνολικού όγκου και αναδεύστε το έως ότου να διαλυθεί 
πλήρως. 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

∆εν συνδυάζεται µε προϊόντα που έχουν αλκαλικό pH καθώς και µε ορυκτέλαια.



Στοιχειακό µικροβιακό θείο 700 g/l

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ANTHESIS ΕΠΕ 

Κεντρικά: Λεωφ. Κηφισίας 303, 14561 Κηφισιά  Τ 210 8012367  Φ 210 6233196  Ε info@anthesis.gr
Υποκ/µα Κρήτης: 2  χλµ. Ιεράπετρας - Γρα Λυγιάς, 72200 Ιεράπετρα  Τ 28420 22261

www.anthesis.gr
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ

●   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


