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Τεχνολογία

SULFAMMO
MPPA DUO

Προστάτευσε την 
επένδυσή σου!

25-0-0
+2% MgO +31% SO3

26-0-0
+27% SO3 +TE

Σταδιακή απελευθέρωση 
Αζώτου και θρεπτικών  
στοιχείων για θρέψη 

με διάρκεια!
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www.gr.timacagro.com Άρτας 9 & Μακρυγιάννη 
153 54 Γλυκά Νερά, Αττική

SULFAMMO
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΕΓΕΡΣΗ

 Το σύμπλοκο ΜΡΡΑ, ένα μείγμα χημικών ενώσεων που προέρχονται
από φυσικές ουσίες και είναι υπεύθυνο για την:  

 Το ενεργό μόριο ΧCΚ που συντελεί στην:

Η τεχνολογία MPPA DUO αποτελείται από 2 κύρια συστατικά:
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Προστασία των λιπαντικών μονάδων του λιπάσματος 
Περιορισμός της έκπλυσης του αζώτου και προστασία του 

Διέγερση της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος 
Βέλτιστη εγκατάσταση της καλλιέργειας και μέγιστη 
εδαφική εξερεύνηση από το φυτό

αμμωνιακού αζώτου από γρήγορη νιτροποίηση

Κινητοποίηση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους 
Απεμπλοκή των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν 
δεσμευμένα στο έδαφος από προηγούμενες λιπάνσεις, 
μετατρέποντας το Ν λίπασμα σε ΝPK 

Αργιλοχουμικό
σύμπλοκο

Έκπλυση 
10-20% Ν

Απονιτροποίηση 
5-15% Ν

Εξαέρωση
5-30% Ν

Δέσμευση στο έδαφος
15-30% Ν

Οι απώλειες του εφαρμοζόμενου Αζώτου 

• Υπολίπανση της καλλιέργειας
• Υποβάθμιση της επένδυσης του παραγωγού
• Μείωση της απόδοσης & συνεπώς μείωση

εισοδήματος

Απώλειες Αζώτου 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΤΟ ΑΖΩΤΟ 
ΣΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕ

MPPA 
DUO

Μικροοργανισμοί

 Προκαλούνται από:  Οδηγούν σε:
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