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Η Neudorff παράγει φυσικά και βιολογικά προϊόντα 
εδώ και 150 χρόνια. Παρέχει στην αγορά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. 

Ο στόχος είναι να απολαύσουμε έναν όμορφο κήπο από προϊόντα που σέβονται τη φύση!
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Εισαγωγή και διακίνηση

Γενική Φυτοτεχνική Α.Ε.Β.Ε.

Η Γενική Φυτοτεχνική ήταν η πρώτη εταιρεία στην 
Ελλάδα που διακίνησε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα
για τον κήπο και τη βεράντα, καθώς και προϊόντα 

φυτοπροστασίας για την καταπολέμηση των εχθρών των     
φυτών. 

Η Γενική Φυτοτεχνική με 35 χρόνια εμπειρία στα προϊόντα κηποτεχνίας
και ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας του οίκου Neudorff
στην Ελλάδα, προσφέρει στην αγορά για τον ερασιτέχνη μια πλήρη
σειρά προϊόντων που φροντίζουν τα φυτά, με σεβασμό προς τον 
άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Ο στόχος της Γενικής 
Φυτοτεχνικής είναι να δώσει την ευχέρεια στον ερασιτέχνη που αγαπά
τη φύση, να καλλιεργήσει βιολογικά και να απολαύσει άφοβα τα 
λαχανικά του κήπου του. 

Με έδρα στην Αθήνα και με εγκαταστάσεις που καλύπτουν 4000 m2

σε αποθήκες και χώρους εργαστηρίων αλλά και υποκαταστήματα στη 
Β. Ελλάδα και Κρήτη, η εταιρεία μας διανέμει σε όλη τη χώρα, σε 
γεωπονικά καταστήματα και φυτώρια, τα προϊόντα που χρειάζεται 
ο ερασιτέχνης (σπόρους λιπάσματα, τυρφοχώματα, προϊόντα 
φυτοπροστασίας, βιολογικά προϊόντα κήπου, κομποστοποιητές κλπ.). 

Ακόμη η Γενική Φυτοτεχνική, με το εξειδικευμένο γεωπονικό προσωπικό
που διαθέτει, ενημερώνει και εκπαιδεύει τους πελάτες, ανάλογα με τα
είδη των φυτών και την εποχή φύτευσης της κάθε καλλιέργειας. 

Επενδύουμε οικολογικά, προστατεύουμε το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία!
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Βιολογικά προϊόντα –
για τη προστασία του περιβάλλοντος

Αγαπητές αναγνώστριες 
και αναγνώστες,
ένα δέντρο είναι όπως ένας κό-
σμος ολόκληρος. Το δέντρο, είναι
ένα εξαίρετο παράδειγμα του κύ-
κλου της φύσης. Από τα φύλλα
που πέφτουν το φθινόπωρο στο
έδαφος αναπτύσσεται νέα ζωή με
τη συμβολή αναρίθμητων μικροορ-
γανισμών. Τα φύλλα μετατρέπονται
σε θρεπτικά συστατικά για το
φυτό. Οι ρίζες απορροφούν τα
θρεπτικά συστατικά, έτσι ώστε το
δέντρο να μπορεί την επόμενη

άνοιξη να σχηματίσει νέα φύλλα. Έτσι ο φυσικός κύκλος αρ-
χίζει και πάλι απ' την αρχή.

Εμείς δε θέλουμε να διαταράξουμε αυτή την τέλεια συνερ-
γεία που συναντάμε στη φύση. Για το σκοπό αυτό παρά-
γουμε προϊόντα για το σπίτι και τον κήπο που προστατεύουν
το περιβάλλον. Η εταιρεία Neudorff GmbH KG ιδρύθηκε το
1854 στο Κοένιγκσμπεργκ της τότε Πρωσίας. Ήταν μία από
τις πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιήθηκε στον τομέα
της παραγωγής προϊόντων φυτοπροστασίας και περιποίησης
ζώων. Το 1959 ο παππούς μου, Ρούντολφ Λόομαν, αγόρασε
την εταιρεία και μετέφερε την έδρα της στην πόλη Έμμερταλ
της Κάτω Σαξονίας.

Από τότε στόχος μας υπήρξε ο περιορισμός της επιρροής
που ασκούμε στη φύση. Αυτό το επιτυγχάνουμε με την αξιο-
ποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγική μας
διαδικασία και με την επιλογή γρήγορα ανανεώσιμων πρώτων
υλών. Για να αισθάνεστε άνετα στον κήπο σας και να απο-
λαμβάνετε την κηπουρική με τη συνείδησή σας ήσυχη.

Διατηρήστε και στο δικό σας κήπο τον κύκλο της φύσης.
Φροντίστε, ώστε οι ωφέλιμοι οργανισμοί, τα πουλιά, οι σκαν-
τζόχοιροι και οι άλλοι κάτοικοι του κήπου να αισθάνονται
σαν στο σπίτι τους. Έτσι θα κάνετε ένα ουσιαστικό βήμα
προς τη δημιουργία μίας όασης πρασίνου μπροστά στην
πόρτα σας.

Σας εύχομαι να περάσετε μία καλή σεζόν κηπουρικής με 
μεγάλες δόσεις χαλάρωσης στον κήπο σας.

Χανς-Μάρτιν Λόομαν
εταίρος / διαχειριστής της εταιρίας
W. Neudorff GmbH KG
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Όλα τα λιπάσματα της Neudorff είναι φιλικά για τους ανθρώπους και τα ζώα, έτσι αμέσως μετά την εφαρμογή τους μπορεί ο κήπος
να χρησιμοποιηθεί. 

Βιολογικό λίπασμα με μυκόρριζα
Πιο δυνατές ρίζες και φυτά
Όλα τα βιολογικά λιπάσματα της Neudorff περιέχουν μυκόρριζα
(MyccoVital®) η οποία παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
� Πιο δυνατά φυτά

� Ταχύτερη ανάπτυξη (ανθοφορία-καρποφορία)

� Δυνατότερη ρίζα

� Αντοχή στη ξηρασία

� Αντοχή στον παγετό

Τί είναι η μυκόρριζα (MyccoVital®);
Η μυκόρριζα είναι ένας συμβιωτικός μύκη-
τας υψηλής αποτελεσματικότητας και φυ-
σικής προέλευσης που βελτιώνει τη
γονιμότητα του εδάφους. Ο μύκητας
αυτός προσφέρει αύξηση του ριζικού συ-
στήματος των φυτών μας.

Πώς οφελούνται τα φυτά μας απο τη 
μυκόρριζα (MyccoVital®)
Η μυκόρριζα δημιουργεί καλύτερη και υγιέστερη ανάπτυξη των φυτών
καθώς αυξάνει την ανθεκτικότητα της ρίζας έναντι των βλαβερών εντό-
μων και μυκήτων του εδάφους. Καθιστά τα φυτά πιο ανεκτικά σε διαφο-
ρετικές και ακραίες κλιματολογικές συνθήκες, όπως στην ξηρασία και
στον παγετό. 

Εντομοκτόνο

� Φυσική πυρεθρίνη 0,018%, Ελαιοκράμβη
0,825%, Βοηθητικές ουσίες 99%

� Έτοιμο για χρήση σκέυασμα που
καταπολεμά ακάρεα, αφίδες, τζιτζικάκια.
ψώρες, αλευρώδεις.

� Είναι κατάλληλο για ψεκασμό σε
καλλωπιστικά, δέντρα και λαχανικά.

� Δεν είναι φυτοτοξικό στα φύλλα των
φυτών

� Κατάλληλο για ερασιτεχνική χρήση σε
κήπους και αυλές

Εφαρμογή:
� Ψεκάζεται μέχρι να γίνει καλή κάλυψη 

των φυτών
Χρόνος Αναμονής:
Πυρινόκαρπα και λαχανικά σε 3 ημέρες
Συσκευασία:
Φιάλη 500 ml.   
Αριθμός Έγγρισης:
No. 14397   

Βιολογικά προϊόντα κήπου

Εντομοκτόνο-Ακαρεοκτόνο, Spruzit® AF

� Εγγυημένη σύνθεση: 
Φυσική πυρεθρίνη 0,459 % β/ο
Ελαιοκράμβη 82,530 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 9,800 % β/β

� Kαταπολεμά ακάρεα, αφίδες, τζιτζικάκια.
ψώρες, αλευρώδεις.

� Είναι κατάλληλο για ψεκασμό σε
καλλωπιστικά, δέντρα και λαχανικά.

� Δεν είναι φυτοτοξικό στα φύλλα των
φυτών

� Κατάλληλο για ερασιτεχνική χρήση σε
κήπους και αυλές

Εφαρμογή:
� Ψεκάζεται μέχρι να γίνει καλή κάλυψη 

των φυτών
Χρόνος Αναμονής:
Πυρηνόκαρπα και λαχανικά σε 3 ημέρες
Συσκευασία:
Φιάλη 100 ml.   
Αριθμός Έγγρισης:
No. 14398  

Εντομοκτόνο-Ακαρεοκτόνο, Spruzit®

976-220 500 ml

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

976-221 100 ml

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

Αφίδα

Θρίπας

Μελίγκρα

Ψώρα

Κοκκοειδή

TζιτζικάκιAλευρώδης

Τετράνυχος

Αποτελεσματικότητα
Το εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο Spruzit της Neudorff, είναι αποτελεσματικό ενάντια σε μία ευρεία ποικιλία εντόμων που ρουφούν τους χυμούς
των φυτών μας. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διακοσμητικά φυτά, σε λαχανικά και καρποφόρα δέντρα.

* Χρησιμοποιήστε τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν την εφαρμογή.

Βιολογικό λίπασμα για γκαζόν, Azet®

976-001 Σάκος 10 κιλών

976-000 1 χ/β περιέχει 5 χ.κ των 2,5 κιλών

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

� Βιολογικό λίπασμα προερχόμενο από
φυσικές πρώτες ύλες που εξασφαλίζει
πυκνό και έντονο σκούρο πράσινο γκαζόν.

� Το βιολογικό λίπασμα για γκαζόν εμποδίζει
την ανάπτυξη βρύων και ζιζανίων. 

� Η δράση του είναι άμεση και μακράς διάρκειας.
Εκτός από άζωτο, φώσφορο, κάλιο περιέχει
επίσης και MyccoVital® (μυκόρριζα), για
βελτίωση της ανθεκτικότητας του γκαζόν σε
συνθήκες ξηρασίας και παγετού.  

� H χρήση του γκαζόν μπορεί να γίνει
αμέσως μετά τη λίπανση. Είναι φιλικό για
τους ανθρώπους και τα ζώα. 

� Το βιολογικό λίπασμα είναι
κατάλληλο και για φυτά ή
καλλωπιστικούς θάμνους
που βρίσκονται εντός ή
περιφερειακά του γκαζόν.

Εφαρμογή:
� Διασκορπίζουμε 

50-150 gr/m2 κάθε
10-20 ημέρες.

Συσκευασία:
Σάκος 10 kg
Κυτίο 2,5 kg

Είναι
φιλικό για τους

ανθρώπους και
τα ζώα

N
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N
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Bιολογικά κοκ-
κώδη λιπάσματα
Τα λιπάσματα της Neudorff είναι φιλικά προς το
περιβάλλον, τους ανθρώπους και τα ζώα
� Περιέχουν Μυκόρριζα, η οποία αυξάνει το 

μέγεθος της ρίζας και διευκολύνει την πρόσληψη
των θρεπτικών στοιχείων απο το φυτό

� Περιέχουν μικροοργανισμούς, που προάγουν 
τη δημιουργία της χουμοποίησης 
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� Bιολογικό χουμικό υλικό σε σκόνη απο λιγνίτη
εμπλουτισμένο με βασάλτη. Η χρήση του
καθιστά το έδαφος γόνιμο και αναζωογονεί το
γκαζόν μας και τα φυτά του κήπου.

� Προάγει την υγιή και έντονη ανάπτυξη των
ριζών και βελτιωνει τον αερισμό του εδάφους.

� Περιορίζει την υγρασία στο έδαφος και μειώνει
τα κενά στο γκαζόν καθώς εμποδίζει την
ανάπτυξη βρύων και ζιζανίων. Εμπλουτίζει το
έδαφος γρήγορα με χούμο και ιχνοστοιχεία και
βελτιώνει τη βλαστικότητα των σπόρων.

� Αυξάνει την ικανότητα αποθήκευσης ζωτικών
θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος.

� Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και πρίν απο τη φύτευση
κηπευτικών ή καλλωπιστικών
φυτών. Παρέχει
αποδεδειγμένη βελτίωση σε
όλα τα εδάφη.

Εφαρμογή: 
� Διασκορπίζουμε 

50-150 gr/m2 κάθε
3-4 φορές το έτος.

Συσκευασία:
Σάκος 5 kg

Eνεργοποιητής εδάφους για γκαζόν, Azet®

976-010 Σάκος 5 κιλών

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

Βιολογικό λίπασμα

Kατάλληλο
για εγκατάσταση

ή ήδη εγκατεστη-
μένο γκαζόν

Bρύα και 
Zιζάνια

Αυξημένη υγρασία
και κενά στο 
χλοοτάπητα

Βιολογικά προϊόντα κήπου
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Bιολογικό λίπασμα γενικής χρήσης, Fertofit®

976-021 Σάκος 4,5 κιλών

976-020 1 χ/β περιέχει 8 χ.κ τoυ 1 κιλού

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

� Mε ισορροπημένη αναλογία θρεπτικών
ουσιών για υγιή ανάπτυξη και πλούσια
παραγωγή γευστικών καρπών, πράσινων
φύλλων και εντυπωσιακών ανθέων.

� Ενισχύει την αντοχή των φυτών στις
ακραίες καιρικές συνθήκες, χάρη στην

περιεκτικότητά του σε κάλιο. 
� Με MyccoVital® (μυκόρριζα) για

ιδιαίτερα δυνατές ρίζες, καλή
ανάπτυξη φυλλώματος και αντοχή
σε ακραίες θερμοκρασίες.

� Με συμβιωτικούς
μικροοργανισμούς 

Eφαρμογή: 
� Διασκορπίζουμε 

50-150 gr/m2 κάθε
10-20 ημέρες.

Συσκευασία:
Κυτίο 1 kg 
Σάκος 4,5 kg 

Είναι
φιλικό για τους

ανθρώπους και
τα ζώα

Βιολογικό λίπασμα για λαχανικά, Azet®

976-022 1 x/β περιέχει 8 χ.κ του 1 κιλού

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

� Βιολογικό λίπασμα προερχόμενο από
φυσικές πρώτες ύλες.

� Ενισχύει, την ωρίμανση του καρπού, τη
γεύση της τομάτας και των υπόλοιπων
λαχανικών, χάρη στην υψηλή αναλογία
καλίου που περιέχει.

� Η βιολογική του δράση έχει μεγάλη
διάρκεια στο έδαφος.

� Με φυσικούς μικροοργανισμούς. 
� Προάγει τη δημιουργία της

χουμοποιήσης εάν υπάρχουν οργανικά
υπολλέιματα στην περιοχή που
εφαρμόζεται το λίπασμα.

� Με MyccoVital® (μυκόρριζα) για δυνατή
και υγιή ανάπτυξη των
φυτών (προστασία από
επιβλαβείς μύκητες).

Εφαρμογή: 
� Διασκορπίζουμε 

50 gr/φυτό κάθε
10-20 ημέρες.

Συσκευασία:
Κυτίο 1 kg

Είναι
φιλικό για τους

ανθρώπους και
τα ζώα
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Υγρά βιολογικά 
λιπάσματα
Tα λιπάσματα της Neudorff είναι φιλικά για
τους ανθρώπους και τα ζώα
� Παρασκευάζονται μόνο από φυσικής προέλευσης

πρώτες ύλες

� Παρέχουν την κατάλληλη λίπανση σε φυτά
κήπου, μπαλκονιού, βεράντας κα.

Ω= xxx xxxxx xxxx
EAN = 4005240 + Art.-Nr. + xxxxxxxxxxx (PZ)

1)Xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.
2)Xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx.

� Υγρό βιολογικό λίπασμα από φυσικές
πρώτες ύλες για σταθερή θρέψη των φυτών
εσωτερικού χώρου ή μπαλκονιού και κήπου.

� Βοηθάει στη γρήγορη και καλή ανάπτυξη
των φυτών ώστε να έχουμε μια θεαματική
και πλούσια ανθοφορία.

� Η πυκνή ρευστότητα καθώς και η έντονη
μυρωδιά του λιπάσματος αποτελούν
ενδείξεις εξαιρετικής ποιότητας και
οφείλονται στην υψηλή περιεκτικότητά
του σε φυσικές πρώτες ύλες.

� Η χρήση του είναι φιλική για τους
ανθρώπους και τα ζώα.

� Είναι κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια. 
Συνιστώμενη λίπανση -
δοσολογία:
Λιπαίνουμε τα ανθοφόρα φυτά
μας κάθε 2 εβδομάδες
(αραιώνουμε 5-10 ml/l νερό).
Το 1 λίτρο λιπάσματος
επαρκεί για 
50 λίτρα νερό.
Συσκευασία:
Φιάλη 1 λίτρου

Bιολογικό λίπασμα για ανθοφόρα φυτά, BioTrissol® 

� Υγρό βιολογικό λίπασμα από φυσικές
πρώτες ύλες για θρέψη φυτών σε κασπώ
και γλάστρες στο μπαλκόνι και τον κήπο. 

� Είναι κατάλληλο και για φυλλώδη φυτά
εσωτερικού χώρου.

� Το λίπασμα περιέχει ισορροπημένη
σύνθεση θρεπτικών ουσιών για δυνατή και
υγιή ανάπτυξη των φυτών.

� Η πυκνή ρευστότητα καθώς και η έντονη
μυρωδιά του λιπάσματος αποτελούν
ενδείξεις εξαιρετικής ποιότητας και
οφείλονται στην υψηλή περιεκτικότητά
του σε φυσικές πρώτες ύλες.

� Είναι κατάλληλο για βιολογική καλλιέργεια.
Συνιστώμενη λίπανση -
δοσολογία:
Λιπαίνουμε τα φυλλώδη 
φυτά μας κάθε 2 εβδομάδες 
(αραιώνουμε 5-10 ml/l νερό).
Επαρκεί για 
50 λίτρα νερό.
Συσκευασία:
Φιάλη 1 λίτρου

Bιολογικό λίπασμα για φυλλώδη φυτά, BioTrissol®

976-050 1 χ/β περιέχει 10 φιάλ. τoυ 1 λίτρου

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

976-051 1 χ/β περιέχει 10 φιάλ. τoυ 1 λίτρου

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

Φιλικό 
για τους 

ανθρώπους και 
τα ζώα

Φιλικό 
για τους 

ανθρώπους και 
τα ζώα



� Σιδηρούχο υγρό λίπασμα ιδανικό για το
άμεσο πρασίνισμα των καλλωπιστικών,
θάμνων, δέντρων, χλοοταπήτων,
εποχιακών φυτών στον κήπο, στη
γλάστρα ή στη ζαρντινιέρα μας. 

� Εφοδιάζει και εμπλουτίζει τα φυτά με
σίδηρο υψηλής αξίας καθώς και με άζωτο.  

� Προάγει μία πλούσια πράσινη νέα
βλάστηση.

� Προάγει το σχηματισμό υγιούς μάζας
φύλλου και τη λειτουργία φωτοσύνθεσης.

� Βελτιώνει τη γονιμότητα του εδάφους.

� Περιέχει 5 % σίδηρο και 4 % άζωτο 
υπό τη μορφή αμινοξέων για άμεσο
πρασίνισμα σε 2-3 μέρες.

� Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει είτε
διαφυλλικά είτε μέσω του ποτίσματος.

Άμεσο πρασίνισμα σε 2-3 ημέρες.
Συνιστώμενη λίπανση - δοσολογία:
Ψεκάζουμε ή ποτίζουμε τα φυτά 
σε αναλογία 3ml/λίτρο νερό.
Συσκευασία:
Φιάλη 250 ml

Λίπασμα Σιδήρου, Ferramin®

976-060 1 χ/β περιέχει 12 φιάλ. των 250 ml

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία
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Για τη φροντίδα των φυτών

� Οικολογικές παγίδες κατάλληλες για την
καταπολέμηση των ιπτάμενων παρασίτων σε
φυτά κήπου, μπαλκονιού, βεράντας,
εσωτερικού χώρου και οικιακού θερμοκηπίου. 

� Οι κίτρινες παγίδες είναι καλυμμένες με
μια άοσμη ειδική κόλλα, η οποία δεν
φεύγει με το πότισμα, δεν στεγνώνει με
τον αέρα, ούτε στάζει σε υψηλές
θερμοκρασίες.

� Η κίτρινη απόχρωση της παγίδας,
προσελκύει τα έντομα που επιτίθενται στα
φυτά μας, όπως μύγες, πεταλούδες,
κουνούπια, μελίγκρες, θρίπες, τζιτζίκια κλπ.

� Όταν τα έντομα έρθουν σε επαφή με 
την κολλητική επιφάνεια, παραμένουν
κολλημένα σε αυτήν.

� Η ειδική κόλλα της παγίδας, δεν περιέχει
εντομοκτόνο και δεν απορροφά νερό,
κατα το πότισμα ή τη βροχή.

Εφαρμογή: 
� Τοποθετούμε μια ή περισσότερες κίτρινες

παγίδες σε κάθε φυτό που έχει προσβληθεί.
Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
τις παγίδές προληπτικά για τον έλεγχο του
πληθυσμού των εντόμων.

Συσκευασία: 10 παγίδες & 10 σύρματα.

Παγίδα εντόμων

976-070 1 χ/β περιέχει 20 κυτ. των 10 παγίδων

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

Βιολογικά προϊόντα κήπου

Για την καλύτερη προβολή και προώθηση των προϊόντων Neudorff, διατίθενται από την
εταιρεία μας δύο στάντ

Το ένα είναι μεταλλικό, αποτελείται
από 4 αποσπώμενα ράφια, 
1 σταθερό (βάση) και από 
2 σταθερούς γάντζους στα πλαϊνά.
Οι διαστάσεις του είναι: 1.85 ύψος,
0.62 πλάτος, 0.24-0.52 βάθος, το
βάθος του κάθε ραφιού μεταβάλ-
λεται από κάτω προς τα πάνω, 
για την καλύτερη προβολή των
προϊόντων (μεγάλες συσκευασίες,
σάκοι στο κάτω μέρος και μικρές
στα επάνω ράφια). Το μεταλλικό
στάντ της Neudorff χωράει 1 χ/β
από κάθε προϊόν του καταλόγου
και είναι ιδανικό για καταστήματα
με μεγάλη ζήτηση στα βιολογικά
προϊόντα κήπου.    

Το δεύτερο στάντ είναι 
κατασκευασμένο από σκληρό 
έγχρωμο χαρτόνι με πολύ 
ελκυστική εμφάνιση για το μάτι 
του καταναλωτή. Οι διαστάσεις
του είναι: 1.20 ύψος, 0.38 πλάτος
και 0.31 βάθος. Το χάρτινο στάντ
είναι ιδανικό για καταστήματα με
μικρότερη ζήτηση στα βιολογικά
προϊόντα κήπου αλλά και για κατα-
στήματα με περιορισμένο χώρο. 
Τα στάντ των προϊόντων 
Neudorff διατίθενται δωρεάν με
παραγγελία τεμαχίων που γεμίζει
το κάθε στάντ. 
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� Ο ενεργοποιητής κομποστοποίησης Radivit
είναι ένα κοκκώδες υλικό το οποίο επιταχύνει
τη διαδικασία της κομποστοποίησης. 

� Το κοκκώδες υλικό κομποστοποίησης περιέχει
φυσικούς μικροοργανισμούς του εδάφους και
προστιθέμενο μέσα στον κομποστοποιητή στο
υλικό που έχουμε συλλέξει επιτυγχάνει:
- τη γρήγορη και επιτυχή κομποστοποίηση σε 

8-12 εβδομάδες.
- τη δημιουργία υγειονομικά άριστου χούμου-

λιπάσματος.
- την επιφανειακή κομποστοποίηση,

(προστιθέμενο στο σωρό φθινοπωρινών
φύλλων κάτω απο τα δέντρα).

� Ο στόχος του ενεργοποιητή
κομποστοποίησης Radivit είναι ο
εμπλουτισμός του φρέσκου υλικού με ένα
πλήθος φυσικών μικροοργανισμών με τους
οποίους επιτυγχάνεται, η αποφυγή της
ανάπτυξης ανεπιθύμητων μικροβίων καθώς
και η ταχεία μετατροπή των αποβλήτων
(του κήπου και της κουζίνας) σε
αφομοιώσιμο από τα φυτά λίπασμα. 

Συσκευασία: Κυτίο 1 κιλού

Ενεργοποιητής κομποστοποίησης, Radivit®

976-090 1 χ/β περιέχει 8 χ.κ. τoυ 1 κιλού

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

� Διαστάσεις 530L: 0.82 x 0.82 x 1.15 m
� Ειδικός κάδος κομποστοποίησης για την

παραγωγή χούμου στον κήπο μας.
� Παρέχει άριστη μόνωση λόγω των διπλών

τοιχωμάτων του.
� Αποτελείται απο 4 πλευρές και 2 καπάκια που

συνδέονται μεταξύ τους με πολύ εύκολο τρόπο.
� Εύκολη αφαίρεση του έτοιμου κόμποστ

απο το πορτάκι στη βάση του κάδου.
� Στον θερμοκομποστοποιητή μπορούμε να

τοποθετήσουμε φυτικά υπολέιμματα του
κήπου και της κουζίνας μας (όπως φλούδες
φρούτων-λαχανικών, τσόφλια αυγών κα.).

� Ο κάδος είναι κατασκευασμένος απο
ανακυκλωμένο πλαστικό.

Συσκευασία: 1 τεμάχιο
Περιέχει φυλλάδιο με αναλυτικές οδηγίες και
συμβουλές για την κομποστοποίηση.

Θερμοκομποστοποιητής Duo Therm 530 λίτρων

976-102 1 τεμ. 530 λίτρα

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

Κομποστοποίηση
Τα προϊόντα της Neudorff που χρησιμοποιούνται
για την κομποστοποίηση είναι φιλικά προς το πε-
ριβάλλον. Το υλικό που παράγεται απο τη κομπο-
στοποίηση:
� Αυξάνει τους ωφέλιμους μικροοργανισμούς 

στο έδαφος που το καθιστούν πιο εύφορο

� Δεσμεύει το CΟ2 στο έδαφος

� Μειώνει τα φυτικά απόβλητα του κήπου μας τα
οποία χρησιμεύουν στη δημιουργία οικιακού 
βιολογικού λιπάσματος
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Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

� Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά
καλλιεργητική περίοδο: 4

Πεδίο Εφαρμογής:
Εσπεριδοειδή, ακρόδρυα, μηλοειδή,
πυρηνόκαρπα, ελιά, αμπέλι, φράουλα,
λαχανικά, όσπρια, πατάτα, ηλίανθος,
καπνός, κτηνοτροφικά τεύτλα, καλλωπιστικά
φυτά, δρεπτά άνθη,  καλλωπιστικά δένδρα
κλπ. 
Δόσεις σκευάσματος:
Εφαρμόζουμε 1,2 - 2,5 γραμ /τετρ. μέτρο για
χαμηλό επίπεδο προσβολής.
� Εφαρμόζουμε 4 - 5 γραμ /τετρ. μέτρο για

υψηλό επίπεδο προσβολής.

� Τα 10 γραμμάρια είναι μία γεμάτη
κουταλιά της σούπας.

Δραστική ουσία:
Ferric Phosphate - Φωσφορικός σίδηρος.
Συσκευασία: 500 γρ/κουτί
Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας:
5022/17-02-2009
Προσοχή στις οδηγίες χρήσης.
Μακριά απο παιδιά! 

Σαλιγκαροκτόνο Ferramol®

976-200 1 χ/β περιέχει 12 χ.κ. των 500 γρ.

Χρησιμοποιήστε τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με ασφάλεια. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν την εφαρμογή.

Κοκκώδες δόλωμα
Δραστική ουσία:
Ferric Phosphate-Φωσφορικός σίδηρος.
Ferric phosphate 1 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 99 % β/β

Το σαλιγκαροκτόνο της Neudorff έχει ισχυρή ελκυστική δράση και
χάρη σε αυτή την ιδιότητά του ελκύει τα σαλιγκάρια τα οποία σε
σύντομο χρονικό διάστημα από την λήψη του, παύουν να
τρέφονται και να εναποθέτουν εκκρίσεις στα φυτά μας. Δεν
υπάρχει ανάγκη συλλογής των νεκρών σαλιγκαριών  επειδή μετά
την λήψη του δολώματος αυτά τείνουν να πηγαίνουν σε
απομονωμένα μέρη για να πεθάνουν.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
Εφαρμογή μόλις εμφανιστούν τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες
ή με τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά, κατά προτίμηση το
απόγευμα, σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα.
Επανάληψη της εφαρμογής όταν η ποσότητα σκευάσματος στο
χωράφι έχει μειωθεί σημαντικά για τον έλεγχο των προσβολών από
γειτονικούς αγρούς στους οποίους δεν έχει γίνει εφαρμογή του
προϊόντος. 

Tο προϊόν είναι κατάλληλο για βιολογική γεωργία
σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΟΚ Νο 834/2007
και 889/2008.
Το προϊόν επιθεωρείται από τον οργανισμό 
ECOCERT S.A. F-32600.

 

Σε επίθεση απο διάφορα
είδη σαλιγκαριών

Στα μεγάλα σαλιγκάρια που
επιτίθενται στα μαρούλια

Σε επίθεση 
απο σαλιγκάρια

Σε επίθεση από
γυμνοσάλιαγκες

Σαλιγκαροκτόνο
Ferramol
Προϊόν κατάλληλο για βιολογική καταπολέμιση 
� Κοκκώδες δόλωμα για την καταπολέμηση 

σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων.

� Φιλικό προς τα κατοικίδια, γάτες, σκύλους, κουνέλια.
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To φυσικό ζιζανιοκτόνο της Neudorff έχει γρήγορη δράση και μακρά διάρκεια ενάντια στην επανεμφάνιση των ζιζανίων.

Zιζανιοκτόνο
Finalsan Ultima®

Το ζιζανιοκτόνο της Neudorff είναι φιλικό 
προς το περιβάλλον
� Οι άνθρωποι και τα ζώα μπορούν να επιστρέψουν

στον χώρο όπου έγινε η εφαρμογή του προϊόντος
όταν έχει στεγνώσει πλήρως η ψεκασμένη επιφάνεια.

� Στις ψεκασμένες περιοχές μπορούμε να 
φυτέψουμε δύο ημέρες μετά την εφαρμογή

� Tα ενεργά συστατικά του ζιζανιοκτόνου 
δεν συσσωρεύονται στο έδαφος

� 100 % Βιοδιασπώμενο

;@

=

@ Τα κύτταρα του φυτού πρίν 
την εφαρμογή

; Κατα τη διάρκεια της 
εφαρμογής

= Κατα τη διάρκεια της 
ξήρανσης

Πελαργονικό oξύ
Το Πελαργονικό οξύ βρίσκεται φυσικά στο γεράνι και είναι ένα
ιδιαίτερα αποτελεσματικό λιπαρό οξύ που χρησιμοποιείται ευρέως
για τη θεραπεία των ανεπιθύμητων φυτών.

Πώς δρά το πελαργονικό οξύ?
Το φυσικό πελαργονικό οξύ καταστρέφει τα κυτταρικά τοιχώματα
των φύλλων των ζιζανίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα φύλλα των
ζιζανίων να χάσουν τη δομή τους και να ξεραθούν σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό θα είναι
ορατό μέσα σε 1 ώρα.

Μόνο τα πράσινα μέρη του φυτού επηρεάζονται από τη δράση του
ζιζανιοκτόνου. 
Τα ξυλώδη μέρη του φυτού δεν επηρεάζοται, διότι τα κύτταρα
αυτής της επιφάνειας είναι πολύ σταθερά και το ζιζανιοκτόνο δεν
έχει τρόπο να διαπερνά τέτοιες επιφάνειες, οπότε μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στη βάση των δένδρων και των θάμνων χωρίς
φόβο καταστροφής ολόκληρων δέντρων. 

Μαλεϊκή υδραζίδη
H μαλεϊκή υδραζίδη είναι μια πολύ παλιά ουσία η οποία παράχθηκε
για πρώτη φορά το 1895. Έχει χρησιμοποιηθεί ως ρυθμιστής της
ανάπτυξης στη διαχείριση των καλλιεργειών από το 1952. Οι κύριες
εφαρμογές της είναι στην παραγωγή τροφίμων, ιδιαίτερα στις
πατάτες και κρεμμύδια ως αντιφυτρωτικός παράγοντας.

Πώς δρά η Μαλεϊκή Υδραζίδη?
Ο ρυθμιστής ανάπτυξης μεταφέρεται
από τον αγγειακό ιστό του φυτού 
μέσα στο ριζικό σύστημα, όπου 
εμποδίζει την κυτταρική διαίρεση 
και η ρίζα δεν είναι πλέον σε θέση 
να συνεχίσει να αυξάνεται.

Χαρακτηριστικά 
Το ζιζανιοκτόνο της Neudorff είναι 
αποτελεσματικό σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από νωρίς την άνοιξη μέχρι 
αργά το φθινόπωρο και εξασφάλιζει την προστασία ενάντια στα
ζιζάνια κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ανάπτυξης τους. 
Τα ενεργά συστατικά του ζιζανιοκτόνου, δεν μένουν στο έδαφος
μετά τη χρήση του. Έτσι μπορούμε να φυτέψουμε στο σημείο της
εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. 
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� Δραστικές ουσίες: Πελαργονικό οξύ 
3,102 %, Μαλεϊκή υδραζίδη  0,459 %,
Βοηθητικές ουσίες 96,26 %. 

� Άμεσο αποτέλεσμα μετά από 1 μέρα, διότι
δρα άμεσα στο ριζικό σύστημα.

� Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση
ετησίων και πολυετών αγρωστωδών και
πλατύφυλλων ζιζανίων, όπως αγριάδα,
περικοκλάδα, πεντάνευρο (πλαντάγκο),
πικραλίδα, κίρσιο, πολύγονο.

� Παρεμποδίζει την αναβλάστηση των
ζιζανίων.

� Επιτρέπει τη γρήγορη και σε βάθος
ξήρανση των ζιζανίων μέχρι τη ρίζα.

� Δεν είναι φυτοτοξικό
Εφαρμογή: 
� Έτοιμόχρηστο υδατικό διάλυμα
� Εφαρμόζεται - χωρίς διάλυση - με

ομοιόμορφο ψεκασμό του φυλλώματος
σε όλη την επιφάνεια των ζιζανίων, τα
οποία πρέπει να είναι στεγνά πριν τον
ψεκασμό.

Συσκευασία: Φιάλη 750 ml με σκανδάλη
� Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας:

7984

Προσοχή στις οδηγίες χρήσης.
Μακριά απο παιδιά! 

Βιολογικά προϊόντα κήπου

Ζιζανιοκτόνο Finalsan Ultima®

Αποτελεσματικότητα
Το ζιζανιοκτόνο της Neudorff είναι κατάλληλο για την οικολογική καταπολέμηση ετησίων και πολυετών ζιζανίων. Όπως: αγριάδα,
περικοκλάδα, πεντάνευρο (πλαντάγκο), πικραλίδα, κίρσιο, πολύγονο.

Tσουκνίδα

Πόα

Πικραλίδα

Πολυκόμπι

Γαϊδουράγκαθο

Περικοκλάδα

Στελλάρια

Πεντάνευρο

Εξειδικευμένο σταντ προβολής
� Η εταιρεία μας διαθέτει και ένα μικρό εξειδικευμένο στάντ για την

καλύτερη και πιο ελκυστική προβολή ενός προϊόντος της επιλογής σας. 
� Το στάντ είναι κατασκευασμένο από σκληρό έγχρωμο χαρτόνι με

διαστάσεις : 1.30 ύψος, 0.42 πλάτος, 0.32 βάθος. Το στάντ είναι ιδανικό
για τη μεγάλη ζήτηση ενός προϊόντος και για την πιο εύκολη προώθηση
και διαφήμιση του. 

� Το προτείνουμε για την προβολή του ζιζανιοκτόνου Finalsan, όπως
φαίνεται στη φωτογραφία.   

Kωδικός Barcode μονάδας Barcode κούτας Συσκευασία

976-210 Φιάλη 750 ml

N
EO
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# Conforming to the annexes of the (CEE) regulation n° CEE 834/2007.

Το εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο Spruzit της Neudorff, παρέχει προστασία σε όλα τα φυτά που προσβάλλονται από μια μεγάλη ποικιλία
παρασίτων που ζουν στον κήπο μας.  Το προϊόν αυτό επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο
των παρασίτων κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων ανάπτυξης των φυτών μας, 
χωρίς να βλάπτει την ευαίσθητη φυσική αρμονία των ωφέλιμων εντόμων στον κήπο μας.

Πύρεθρο
Αυτό το δραστικό συστατικό προέρχεται από το λουλούδι
χρυσάνθεμο (Chrysanthemum cineraria folium). Η εταιρεία
Neudorff χρησιμοποιεί το φυσικό πύρεθρο από το 1861 και 
εγγυάται υπεύθυνα ότι το πύρεθρο που  χρησιμοποιείται 
στα προϊόντα της είναι φυσικής προέλευσης.

Πώς δρα το φυσικό πύρεθρο?
Το φυσικό πύρεθρο είναι ένα εντομοκτόνο επαφής που περνά μέσα
στον οργανισμό των εντόμων μέσω των αισθητήριων οργάνων και
ανοιγμάτων που χρησιμοποιούνται για την αναπνοή. Μόλις εισέλθει το
πύρεθρο στο εσωτερικό του σώματος του εντόμου, καταστρέφει το
νευρικό του σύστημα, με αποτέλεσμα τον άμεσο θάνατο του εντόμου.

Προστασία 
για το περιβάλλον,
τους ανθρώπους και τα ζώα
Το φυσικό πύρεθρο δεν θέτει σε κίνδυνο τα θερμόαιμα πλάσματα
όπως ανθρώπους, γάτες, σκύλους και άλλα θηλαστικά.

Το φυσικό πύρεθρο διασπάται πολύ γρήγορα, έτσι το εντομοκτόνο της
Neudorff μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την καλλιέργεια αλλά με μια
περίοδο αναμονής κατά το στάδιο της συγκομιδής. 

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας:
14397/25-05-2012

Εντομοκτόνο-Ακαρεοκτόνο Spruzit

Εγγυημένη σύνθεση:
Φυσική Πυρεθρίνη 0,459 % β/ο
Eλαιοκράμβη 82,530 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 9,800 % β/β

Προσοχή στις οδηγίες χρήσης.
Μακριά απο παιδιά!

Εντομοκτόνο-
Ακαρεοκτόνο
Spruzit
To εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο της Neudorff
είναι φιλικό προς το περιβάλλον 
� Παρασκευάζεται από φυσικά συστατικά

� Δεν είναι τοξικό για τα ωφέλιμα έντομα




