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Ο φώσφορος (Ρ) είναι ένα από τα τρία 
απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών 
θρεπτικά στοιχεία µαζί µε το άζωτο και το κάλιο. 
Αυξάνει την απόδοση των καλλιεργειών και 
βελτιώνει την ποιότητα των καρπών. Επιπλέον:

• Προωθεί τη βλάστηση των σπόρων και
 την ανάπτυξη των σποροφύτων

• Προωθεί το σχηµατισµό και την αύξηση
 των ριζών

• Επιταχύνει την άνθιση και την καρπόδεση 
οδηγώντας σε πρωίµιση της παραγωγής

• Αυξάνει την αντοχή των φυτών στις χαµηλές 
θερµοκρασίες και σε διάφορες ασθένειες

• Αυξάνει την αζωτοδέσµευση στα ψυχανθή
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Το φωσφάτο παράγεται από τα 
φωσφορικά ορυκτά που βρίσκονται 
στο ανατολικό µέρος της ερήµου 

Negev του Ισραήλ. Τα κοιτάσµατα αυτά 
υφίστανται επεξεργασία η οποία περιλαµβάνει 
υδραυλικό εµπλουτισµό, έκπλυση και 
αποτέφρωση. 

Συνιστάται για την παραγωγή λιπασµάτων και 
ειδικότερα υπερφωσφορικών.

Τυπική Ανάλυση
P2O5 32,0%
CO2 6,2%
SiO2 1,5%
Al2O3 0,10%
Fe2O3 0,12%
MgO 0,30%
Υγρασία 2,0%
Cd 27 ppm

Το G-SSP παράγεται από την επεξεργασία 
των φωσφορικών ορυκτών και αποτελεί 
σηµαντική πηγή φωσφόρου για άµεση 

εφαρµογή ή για παραγωγή σύµµεικτων λιπασµάτων. 
Περιέχει διαλυτό θείο σε µεγάλο ποσοστό, που το 
καθιστά ιδανικό για εδάφη µε έλλειψη θείου. 

Συστήνεται για: 
• Καλλιέργειες µε υψηλές απαιτήσεις σε S όπως 

τα ψυχανθή (µηδική, τριφύλλι, σόγια) και τα 
σταυρανθή (σινάπι, κλπ).

• Είδη µε υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο (καλαµπόκι, 
βαµβάκι), τα οποία πρέπει να έχουν  επάρκεια 
θείου  για καλύτερη χρησιµοποίηση του αζώτου.

• Εδάφη µε έλλειψη θείου ή χαµηλό ποσοστό 
οργανικής ουσίας, κρύα και υγρά ή ελαφρά και 
αµµώδη.

• Βασική λίπανση σε καλλιέργειες καρποδοτικών 
ψυχανθών (όπως η σόγια) που απαιτούν µεγάλες 
ποσότητες Ρ και S.

• Λίπανση σε λειµώνιες καλλιέργειες καθώς το 
S βελτιώνει την ποιότητα της χορτονοµής και την 
περιεκτικότητα της σε N.

Το τριπλό υπερφοσφωρικό 
παράγεται από την επεξεργασία 
των φωσφορικών ορυκτών κατά 

την οποία γίνεται λείανση, που αυξάνει την 
ικανότητα αντίδρασης και προσθήκη θειϊκού 
οξέως, που καθιστά τον φώσφορο υδατοδιαλυτό 
ώστε να απορροφηθεί από τα φυτά. 

Το κοκκώδες ΤSP αποτελεί σηµαντική πηγή 
φωσφόρου και χρησιµοποιείται για  απ’ 
ευθείας εφαρµογή ή για παραγωγή σύµµεικτων 
λιπασµάτων.

Τυπική Ανάλυση
P2O5 46,5%
Κιτροδιαλυτό P2O5 45%
Υδατοδιαλυτό P2O5 43,2%
Υγρασία 2,7 %
Θειϊκά ως SO3 5,9%
CaO 24%

Κοκκοµετρία
+5mm 1,2% max
+4mm 10,0% max
-2mm 4,0% max
-1mm 0,1% max

Φωσφάτο
(70-72 BPL) 

Απλό Υπερφωσφορικό
(G-SSP 0-20-0)

Τριπλό Υπερφωσφορικό
(G-TSP  0-46-0)


