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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το DISPER Mg 10 % GS είναι χηλικό Μαγνήσιο 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.
∆ΡΑΣΗ:
Το Μαγνήσιο είναι ένα βασικό στοιχείο για το σχηµατισµό του µορίου της χλωροφύλλης και κατά
συνέπεια της φωτοσύνθεσης. Είναι επίσης σηµαντικό για τις βιοχηµικές αντιδράσεις µεταφοράς
ενέργειας ΑΤΡ, στη φοσφωρυλίωση της γλυκόζης, την κυτταρική αναπνοή, κλπ. Τα συµπτώµατα
της έλλειψης Μαγνησίου, είναι χλωρώσεις, µερικές φορές νεκρώσεις που οδηγούν σε ποσοτική και
ποιοτική υποβάθµιση της παραγωγής.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Μαγνήσιο (Mg) χηλικοποιηµένο µε EDTA (σαν MgO)…............. 10 %
∆ΟΣΕΙΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Η εφαρµογή του συνιστάται σε εδάφη «φτωχά» σε Μαγνήσιο, µε όξινο ρΗ, κλπ. Το κάλιο (K), το
ασβέστιο (Ca) και το νάτριο (Na) είναι ανταγωνιστές του Μαγνησίου και της µεταβολικής του
δράσης.
Συνιστάται για καλλιέργειες µε υψηλές απαιτήσεις σε Μαγνήσιο, όπως: αµπέλι, εσπεριδοειδή,
µηλοειδή, καλαµπόκι, δηµητριακά, µαρούλι, σακχαρότευτλα, τοµάτα, πατάτα, όσπρια, κλπ. Η δόση
θα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από ειδικό τεχνικό, και ανάλογα µε τις ανάγκες της καλλιέργειας
και το είδος του εδάφους. Ενδεικτικά:
Ψεκασµός: 100–200 g/100 λίτρα νερό. Τα αποτελέσµατα είναι πολύ καλύτερα µε πολλαπλές
εφαρµογές σε µικρές δόσεις.
Υδρολίπανση: Γενική δόση: 500-1500 γραµ/στρέµµα. Καλλωπιστικά & κηπευτικά: δόση 4001000γρ/στρέµµα. Ξυλώδεις καλλιέργειες: 4-10γραµ/δένδρο. Νεαρά δένδρα, 10-30γραµ/δένδρο.
∆ένδρα σε παραγωγή, 75-150 γραµ/δένδρο.
Συνιστάται να γίνονται πολλαπλές εφαρµογές ανάλογα µε την ένταση της τροφοπενίας, τον τύπο
του εδάφους και τις απαιτήσεις της καλλιέργειας.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Συνιστάται να µην συνδυάζεται µε ορυκτέλαια ή µε προϊόντα µε όξινη αντίδραση. Το pH του
DISPER Mg GS είναι 8’3
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.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
www.disper.info
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ:
ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

∆ΥΡΡΑΧΙΟΥ 70,10443, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-5142470, 5142255
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www.agrofarm.gr
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