
PIAMON®33S 
 Κοκκώδες αζωτούχο λίπασµα µε Θείο



To PIAMON® 33-S καθιστά ικανή τη λίπανση µε 
άζωτο και θείο ταυτόχρονα. Ο βέλτιστος συνδυα-
σµός θειικού αµµωνίου και ουρίας σε έναν κόκκο 
εγγυάται τη µέγιστη αποτελεσµατική χρήση του 
αζώτου που περιέχεται στο PIAMON® 33-S.
Ο ιδανικός συνδυασµός αµµωνιακού και καρβαµιδι-
κού αζώτου παρέχει ισορροπηµένη και απόλυτα 
ικανοποιητική θρέψη των φυτών.

Mεγαλύτερη αξιοποίηση
του αζώτου µε αποτελεσµατική 
παροχή Θείου

Ο ρόλος του θείου στα φυτά

Το υδατοδιαλυτό θείο είναι η µοναδική µορφή θείου που 
µπορούν να απορροφήσουν τα φυτά από το εδαφικό 
διάλυµα. Η στενή σχέση αζώτου-θείου στη θρέψη των 
φυτών και στις βιολογικές διαδικασίες του εδάφους 
ξεκινάνε από τη δοµή και τη σύνθεση οργανικών στοιχεί-
ων, όπως οι πρωτεΐνες. Oι απαιτήσεις του θείου στις 
περισσότερες εµπορικές καλλιέργειες κυµαίνονται µεταξύ 
2 και 8kg/στρέµµα, µε αποτέλεσµα η παροχή θείου από 
τον αέρα να µην µπορεί πια να αντικαταστήσει τις 
ποσότητες θείου που αφαιρούνται από τις καλλιέργειες. 
Όταν τα φυτά δεν έχουν αρκετό θείο, εντοπίζονται 
συµπτώµατα έλλειψης καθώς και µεταβολικές διαταρα-
χές. Συγκεκριµένα, υπολογίζεται ότι στην έλλειψη ενός 
κιλού θείου, περίπου 15 kg αζώτου δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν. Συνεπώς, για να εγγυηθούµε την 
αποτελεσµατική χρήση της αζωτούχου λίπανσης θα 
πρέπει να τη συνδέσουµε µε τη λίπανση του θείου που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των φυτών. 

1-2 Εφαρµογές: Eλαιοκράµβη, Σιτάρι, Ρύζι, Βαµβάκι, Κριθάρι, 
Καλαµπόκι, Ζαχαρότευτλα / 1 Εφαρµογή: Πατάτα

Οι προτεινόµενες δοσολογίες εξαρτώνται από τον τύπο του εδάφους, τις κλιµατολογικές 
συνθήκες, καθώς και το εφαρµοζόµενο πρόγραµµα λίπανσης (βασικές λιπάνσεις).  

Kαλλιέργεια 

Ελαιοκράµβη

Ενδεικνυόµενες δοσολογίες

6-10 2-4 18-30

Σιτάρι

• Άζωτο ολικό 33%

Σύνθεση

Καρβαµιδικό 22.6%

• Στοιχειακό Θείο (S) 12% ή Τριοξείδιο του Θείου (SO3) 30%

Πλήρως Υδατοδιαλυτό

Αµµωνιακό 10.4%

7-10 3-4 21-30

Ρύζι 7-10 3-4 21-30

Βαµβάκι 5-10 2-4 15-30

Κριθάρι 4-6 1-2 12-18

Καλαµπόκι 12-18 4-7 36-55

Ζαχαρότευτλα 8-10 3-4 24-30

Πατάτα 7-12 3-4 21-36

kg N/στρ kg S/στρ PIAMON® 33-S
kg/στρ



πλεονεκτήµατα
του PIAMON® 33S

Για τον παραγωγό 
• Οµοιόµορφη κατανοµή και των δύο θρεπτικών στοιχείων σε έναν κόκκο
• Εφαρµογή σε όλες τις καλλιέργειες χωρίς κανένα πρόβληµα
• Αξιόπιστο προϊόν µακροχρόνιας και εξειδικευµένης έρευνας του γερµανι-

κού οίκου SKW-PIESTERITZ

Για την καλλιέργεια 
• Σηµαντική αύξηση & βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας, 

ακόµα και σε όψιµες εφαρµογές του λιπάσµατος
• Υψηλή αποτελεσµατικότητα χάρις την µέγιστη δυνατή αξιοποίηση 

του αζώτου
• Βέλτιστη ισορροπηµένη παροχή αζώτου και θείου µε πολύ καλή 

συµβατότητα για τα φυτά



www.teofert.gr
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γνωρίζουµε τη θρέψη


