GREENPOWER
ΓΕΝΙΚΑ
Το GREENPOWER είναι ένα πανίσχυρο φυσικό σκεύασμα βελτίωσης της
ανάπτυξης των ριζών, που περιέχει ενδομυκόριζoυς (VAM) μύκητες, κανονικά
παρόντες στη φύση, ζωντανά σπόρια, μυκήλια και κύτταρα από μύκητες με
ανταγωνιστική και βιοδιεγερτική δράση, ωφέλιμα βακτήρια και ακτινομύκητες
που προωθούν την ανάπτυξη των φυτών, αζωτοβακτήρια και
μικροοργανισμούς που διαλυτοποιούν τα ιχνοστοιχεία και τον φώσφορο στο
έδαφος. Το GREENPOWER βοηθάει στη δημιουργία πολύ ισχυρού ριζικού
συστήματος βελτιώνοντας την ταχύτητα ανάπτυξης των φυτών. Ελαττώνει τις
συνέπειες του μεταφυτευτικού στρες, αυξάνει τις αντοχές των φυτών σε
υδατικό ή θερμικό στρες, αυξάνει την διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων
λόγω διαλυτοποιήσής τους Παράλληλα εμπλουτίζει την ριζόσφαιρα με ποικιλία
ωφέλιμων μικροοργανισμών.
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Το GREENPOWER EW είναι κατάλληλο και για χρήση σε βιολογικές ή
οικολογικές καλλιέργειες ΕΕ 2092/91.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Περιέχει φυτικά υπολείμματα, σπόρια και μυκήλια από (VAM) Glomus spp,
Sclerocystis spp. (20-30 ζωντανά σπόρια/γραμ.προϊόντος), ωφέλιμους
ανταγωνιστικούς και βιοδιεγερτικούς μικροοργανισμούς, ακτινομύκητες,
ωφέλιμα βακτήρια κανονικά παρόντα στη φύση, 109 ανά γραμμάριο
προϊόντος. Δεν περιέχει χημικά πρόσθετα και γενετικά τροποποιημένους
μικροοργανισμούς.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Συνιστάται για όλες τις καλλιέργειες κατά την σπορά ή την μεταφύτευση. Είναι
σημαντικό το προϊόν να βρίσκεται γύρω από το σπόρο ή όσο το δυνατόν
κοντά στη ρίζα. Αν γίνεται εφαρμογή στην μεταφύτευση, συνιστάται το
GREENPOWER να μπαίνει στο βάθος της οπής που θα τοποθετηθεί το φυτό.
Είναι σημαντικό το ριζικό σύστημα να «περάσει» μέσα από το GREENPOWER.
Μέσα σε 2-3 εβδομάδες από την εφαρμογή έχουμε πολλαπλασιασμό του
όγκου του ριζικού συστήματος, έως και 700 φορές, ανάλογα με τις συνθήκες.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ:
Αναμιγνύουμε 100 γραμ.GREENPOWER με 1m3υπόστρωμα ανάπτυξης πριν
τη φύτευση ή την μεταφύτευση. Το συνιστώμενο pH του υποστρώματος
συνιστάται να είναι 5,5-7.
2. ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Γενική δόση 3-6 κιλά/στρέμμα, πολύ κοντά
στο σπόρο ή στα μεταφυτευόμενα φυτά.Ειδικότερα:
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2.1. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Δόση 4 κιλά/στρέμμα στη φύτευση ή την
μεταφύτευση.
2.2. ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΠΑΤΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ: Δόση 6
κιλά/στρέμμα στη φύτευση ή την μεταφύτευση.
2.3. ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΑ: Δόση 3 κιλά/στρέμμα στη φύτευση
ή την μεταφύτευση.
2.4. ΣΚΟΡΔΟ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ: Δόση 5 κιλά/στρέμμα στη φύτευση.
2.5. ΦΑΣΟΛΙΑ: Δόση 4 κιλά/στρέμμα στη φύτευση.
2.6. ΣΕΛΙΝΟ, ΚΑΡΟΤΟ: Δόση 3 κιλά/στρέμμα στη φύτευση.
2.7. ΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΣΤΑΡΙ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ,ΚΛΠ): Δόση
2-3 κιλά/στρέμμα στη φύτευση.
3. ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Δόση 0,3-10 κιλά/δένδρο ανάλογα με το
μέγεθος και όσο το δυνατόν κοντύτερα στις ρίζες, σε εγκατεστημένες
καλλιέργειες. Σε νέες φυτεύσεις οι δοσολογίες είναι για την στιγμή της
φύτευσης στην τελική θέση.
3.1. ΜΗΛΟΕΙΔΗ, ΑΧΛΑΔΙ, ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Δόση 4 κιλά/στρέμμα.
3.2. ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΒΕΡΥΚΟΚΟ: Δόση 7 κιλά/στρέμμα.
3.3. ΕΛΙΑ, ΛΟΙΠΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ: Δόση 3 κιλά/στρέμμα.
3.4. ΜΙΚΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ: Δόση 4 κιλά/στρέμμα.
3.5. ΑΜΠΕΛΙ: Δόση 200 γραμ./πρέμνο.
4. ΓΚΑΖΟΝ, ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ: Δόση 10γρ/1m2, με ομοιόμορφη επιφανειακή
διασπορά. Ακολουθεί πότισμα. Συνιστώνται 2-3 εφαρμογές το χρόνο.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν συνδυάζεται με μυκητοκτόνα επαφής. Συνδυάζεται με κάποια
διασυστηματικά μυκητοκτόνα (πχ Fycomycide, κλπ). Συνδυάζεται με
εντομοκτόνα εδάφους και με λιπάσματα. Ο συνδυασμός του με ACTIVATOR,
BIOMAKRO, BIOPHOS, BIOKAPPA, EARTHCARE 2000, δίνει εξαιρετικά
αποτελέσματα.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Δεν απαιτείται. Το
προϊόν είναι εντελώς φυσικό.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Το προϊόν είναι φυσικό και ευπαθές. Διατηρείστε τις συσκευασίες σε μέρος
δροσερό και σκιερό. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται ενεργό για τουλάχιστον
12 μήνες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ
- ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝELEP
ΟΙΚΟ
ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 70, 10443, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 5142470, FAX:5143465
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.
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