∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ
Είναι κατάλληλο για βιολογικές καλλιέργειες ΕΕ.2092/91

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το DISPER Mn 13 % GS είναι χηλικό Μαγγάνιο µε EDTA. είναι σε µορφή κόκκων πλήρως διαλυτών στο νερό.
Εξ’ αιτίας της υψηλής διαλυτότητάς του δε δηµιουργεί σβώλους και έτσι εφαρµόζεται αποτελεσµατικά. ∆ε
δηµιουργεί σκόνη και είναι εύκολο στο χειρισµό του. Η υψηλή περιεκτικότητα σε Μαγγάνιο αλλά και η
πρωτοποριακή µορφή του, επιτρέπουν γρήγορη αφοµοίωση από τα φυτά διαµέσου των φύλλων και των ριζών.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Μαγγάνιο (Mn) χηλικοποιηµένο µε EDTA 13% (β/β)
∆ΡΑΣΗ:
Το Μαγγάνιο είναι ένα ιχνοστοιχείο που λαµβάνει µέρος στο σχηµατισµό της χλωροφύλλης και στο
µεταβολισµό του αζώτου και των υδατανθράκων. Η έλλειψή του προκαλεί νέκρωση στα νεαρά κυρίως φύλλα,
αν και τα συµπτώµατα µπορούν να εµφανιστούν και στα παλαιότερα φύλλα. Οι αιτίες ων ελλείψεων µπορεί να
είναι: µπλοκάρισµα του µαγγανίου στο έδαφος σε µη αφοµοιώσιµη µορφή, υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική
ουσία, περίσσεια σιδήρου (Fe), έλλειψη καλίου (K), κλπ.
ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Σταµατάει τη νέκρωση των φύλλων, βοηθάει στο σχηµατισµό της χλωροφύλλης και είναι απαραίτητο στοιχείο
για τη φωτοσύνθεση, κλπ.
∆ΟΣΕΙΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εσπεριδοειδή, καρποφόρα δένδρα, ελιές, κπ, οι εφαρµογές συµπίπτουν µε την έκτπυξη των οφθαλµών την
άνοιξη, το καλοκαίρι και κατά την περίοδο της ανάπτυξης. Στις υπόλοιπες καλλιέργειες, εφαρµόστε κατά τη
διάρκεια του βλαστικού κύκλου. Η δόση θα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από ειδικό τεχνικό, και ανάλογα µε
τις ανάγκες της καλλιέργειας και το είδος του εδάφους. Ενδεικτικά:
Ψεκασµός: Ανάλογα µε την ένταση της τροφοπενίας, 50 - 200 g/100 λίτρα νερό. Συνιστώνται 2-3 εφαρµογές
ανά15-20 ηµέρες.
Υδρολίπανση: ∆ιάλυση στο νερό του ποτίσµατος σε διάφορες δόσεις από 200-600γρ/στρέµµα και εφαρµογή
πριν τη φύτευση ή σπορά.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Συνιστάται να µην συνδυάζεται µε ορυκτέλαια ή µε προϊόντα µε όξινη αντίδραση. Το pH του DISPER Mn GS
είναι 8’2.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Συνίσταται να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό µέρος στην αρχική του συσκευασία, και µακριά από παιδιά
και κατοικίδια ζώα. Συνίσταται να ξανακλείνετε τη συσκευασία αν µετά την εφαρµογή περισσέψει προϊόν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ:
Οι υποδείξεις και οι πληροφορίες του παρόντος είναι αποτέλεσµα µελετών και δοκιµών. Παρά ταύτα οι λάθος
συνθήκες αποθήκευσης και η κακή χρήση του προϊόντος µπορεί να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά και την
αποτελεσµατικότητα του προϊόντος. ∆εδοµένου ότι αυτές οι περιστάσεις βρίσκονται εκτός ελέγχου µας, δεν
αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη που προκύπτει απ’ αυτές. Συνίσταται να αναζητάτε τη συµβουλή ειδικού τεχνικού. Η
εταιρία εγγυάται τη σύνθεση και το σκεύασµα.
www.disper.info
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