




Εργοστάσιο

Oι νέες πλήρως εξοπλισμένες ιδιόκτητες εγκα-
ταστάσεις της ΤEOFERT, βρίσκονται στη Στυλίδα 
Φθιώτιδας, 4 χλμ. από το λιμάνι, σε μία έκταση 
50.000 m2 και διαθέτουν:

• Στεγασμένες αποθήκες

• Τμήμα παραγωγής λιπασμάτων με απλή 
ανάμειξη ή και εφαρμογή ψεκασμού

• Τμήμα επικάλυψης ή και ψεκασμού  
ιχνοστοιχείων, ενισχυτών ανάπτυξης, 
βιοδιεγερτών κ.α. (Coating)

• Τμήμα παραγωγής υγρών λιπασμάτων

• Τμήμα ποιοτικού ελέγχου λιπασμάτων

• Τμήμα συσκευασίας λιπασμάτων

Συνεργασίες

Η TEOFERT, σε συνεργασία με τον Όμιλο 
Θεοφανόπουλου και αξιοποιώντας τις διεθνείς 
επαφές του τελευταίου, αναζητά και θα αναζητά 
συνεχώς συνεργασίες με τους καλύτερους και 
πλέον εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού, με 
μακροχρόνια εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη 
νέων και υψηλής τεχνολογίας προϊόντων στον 
τομέα της λίπανσης και θρέψης των φυτών. Μέ-
χρι στιγμής, η TEOFERT έχει συνάψει αποκλειστι-
κές συνεργασίες με τους παρακάτω:

Εταιρεία

Η TEOFERT Α.Ε. είναι η ελληνική εταιρεία του 
Ομίλου επιχειρήσεων της οικογένειας Θεοφανό-
πουλου, ο οποίος δραστηριοποιείται στο διεθνή 
χώρο των πρώτων υλών και λιπασμάτων από τη 
δεκαετία του 1960.

Η TEOFERT στοχεύει στη βελτίωση της ποιότη-
τας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων και 
ταυτόχρονα στη μεγιστοποίηση των καλλιεργητι-
κών αποδόσεων, προσφέροντας πρωτοποριακές 
και καινοτόμες λύσεις στους έλληνες αγρότες. Η 
πολυετής εμπειρία μας στον τομέα της λίπανσης 
και θρέψης των φυτών και οι αποκλειστικές 
μας συνεργασίες με εξειδικευμένους οίκους του 
εξωτερικού αποσκοπούν στην ανταγωνιστικότητα 
των ελλήνων αγροτών και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της ελληνικής γεωργίας.

Στη νέα, πλήρως εξελιγμένη μονάδα παραγωγής 
στη Στυλίδα Φθιώτιδας παράγονται εξειδικευ-
μένα προϊόντα θρέψης, όπως σύνθετα κοκκώδη, 
υγρά και εμπλουτισμένα λιπάσματα, καθώς και 
προϊόντα μίξης αλλά και ψεκασμού, εφαρμόζο-
ντας προηγμένες τεχνολογίες της αμερικανικής 
εταιρείας VERDESIAN και τη τεχνογνωσία της 
γερμανικής εταιρείας SKW. 

Έχοντας θέσει τις ανάγκες των πελατών μας στο 
επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας προσφέρου-
με ολοκληρωμένες λύσεις θρέψης με αξιόπιστα, 
καινοτόμα και χαμηλού κόστους προϊόντα, τα 
οποία αποτελούν εγγύηση επιτυχίας για τον 
έλληνα παραγωγό. • ILSA

• PUCCIONI

• BAGFAS

• GST

• SKW-PIESTERITZ  

• VERDESIAN  

• KIMITEC GROUP  

• SQM

• ESSECO





Προϊόντα



• Ολοκληρωμένη σειρά παραδοσιακών λιπασμάτων 
με τις καλύτερες πρώτες ύλες, με υψηλή διαθεσι-
μότητα αζώτου (κυρίως σε αμμωνιακή μορφή) και 
αυξημένη διαλυτότητα φωσφόρου και θείου.

• Σταθεροποιημένα αζωτούχα λιπάσματα με παρε-
μποδιστές νιτροποίησης ή ουρεάσης, προηγμένης 
τεχνολογίας από τη γερμανική εταιρεία  
SKW-Piesteritz.

• Σειρά αζωτούχων και σύνθετων λιπασμά-
των με πρωτοπόρες τεχνολογίες παραγω-
γής της αμερικάνικης εταιρείας Verdesian, 
που δρουν ως ενισχυτές ανάπτυξης και 
αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των θρεπτι-
κών στοιχείων.

• Εξειδικευμένα λιπάσματα ικανά να καλύ-
ψουν τις ανάγκες κάθε καλλιέργειας.

Κοκκώδη λιπάσματα

ενδεικτικοί τύποι



Η ολοκληρωμένη σειρά κοκκωδών λιπασμάτων στην ιστοσελίδα μας www.teofert.gr



Πλήρης σειρά υδατοδιαλυτών NPK λιπασμάτων υψηλής ποιότη-
τας & διαλυτότητας, με την προηγμένη τεχνολογία της αμερικάνι-
κης εταιρείας SQM.

Εμπλουτισμένα με μίγμα ιχνοστοιχείων για την αποτελεσματική 
απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά.

Κατάλληλα και για διαφυλλικές εφαρμογές.

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα 

• 20.20.20+Te

• 30.10.10+2MgO+Te

• 17.10.27+Te(0,5%MgO)

• 12.12.36+2MgO+Te

• 18.18.18+1MgO+Te

• 13.40.13+Te

ULTRASOL

• 20.20.20+Te

• 28.14.14+Te

• 12.6.40+Te

MAGNUM

• Olivo 14.5.28+2MgO

• Primavera 25.10.17+1B+Te

• K+B 12.0.42+2B+Te

SPEEDFOL



Σταθεροποιημένα Αζωτούχα
Με παρεμποδιστές νιτροποίησης της γερμανικής εταιρείας  
SKW - Piesteritz (σειρά ΑLZON).

Σύνθετα
Ξεχωριστή σειρά με φωσφορικές πρώτες ύλες και προσθήκες βοηθη-
τικών - ενισχυτικών παραγόντων, που διατηρούν τη διαλυτότητα και 
τη διαθεσιμότητα του φωσφόρου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
(ΑVAIL - ΕSCORD).

Με ιχνοστοιχεία και εκχυλίσματα χουμικών - φουλβικών, 
πολυσακχαριτών φυτικής προέλευσης 
Ιδανικά σχεδιασμένα και για διαφυλλικές εφαρμογές.

Υγρά λιπάσματα 

Περισσσότερα προϊόντα στην ιστοσελίδα μας www.teofert.gr

• 28.0.0

• 16.0.12+8S

• 18.0.0+11CaO

• 28.0.0+3S

ALZON

• 3.18.20

• 8.32.5

• 12.12.12

• 10.15.10

AVAIL

ESCORD
• K 0.0.25+42SO3 

• K plus 0.5.25+37S03 

• TS 12.0.0+65SO3 

• TS plus 15.0.0+58SO3

• 18.0.5+4CaO

TEOHUM TRIFOLIUMSECOFIT



Πλήρης σειρά εξειδικευμένων προϊόντων θρέψης της αμερικάνικης εταιρείας VERDESIAN 
και της ισπανικής KIMITEC που περιλαμβάνει: βιοδιεγέρτες, ιχνοστοιχεία, φωσφονικές 
ενώσεις, αμινοξέα, σάκχαρα, ενεργοποιητές - αναπλάστες εδάφους.

• ‘Αμεσα απορροφήσιμα από τα φυτά

• Ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών σε συνθήκες καταπόνησης

• Βελτιώνουν την ανθοφορία και την καρπόδεση

• Συμβάλουν στην αύξηση του μεγέθους των καρπών

• Βελτιώνουν το χρώμα, τη γεύση & τη συνεκτικότητα των καρπών

Ειδικά προϊόντα θρέψης

• Προϊόντα KIMITEC 
AMIFORT 
ANTISALT 
BASTION 
BOMBARDIER 
CAOS XT 
CUPRA 
ESPARTAN 
FOSVIT 
FRUCTON 
FRUKA 
FULVISOL 
MOLIBORO 
MYCOGEL 
NITROCODE 
RHINO 
RHYZO 
TUNDAMIX

• Προϊόντα VERDESIAN 
NUTRI-PHITE 
PHORCE

επιπλέον τύποι

Περισσσότερα προϊόντα στην ιστοσελίδα μας www.teofert.gr

Τα φημισμένα κοκκώδη λιπάσματα βιολογικής γεωργίας της ιταλικής εταιρείας ILSA.

Κοκκώδη οργανικά εδαφοβελτιωτικά λιπάσματα ασβεστίου και θείου με ταχύτατη  
και αποτελεσματική δράση μετά την εφαρμογή τους στο έδαφος.

Οργανικά λιπάσματα & Εδαφοβελτιωτικά

• BIOILSA 
10.0.0 
6.5.13+2MgO+Te

• CALCIPRILL

• SFEROSOL

Oργανικά λιπάσματα

Εδαφοβελτιωτικά





Εθνικής Αντιστάσεως 57Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

www.teofert.gr

210 6752836T 210 6715519F

γνωρίζουμε τη θρέψη


