ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΗΣ ΚΑΡΠΟ∆ΕΣΗΣ
Περιγραφή:
Το DISPER Bloom GS είναι ένα συµπυκνωµένο βιοδιεγερτικό σκεύασµα, που περιέχει πληθώρα
ενεργοποιητών, σχεδιασµένο για την βελτίωση της ανθοφορίας στις καλλιέργειες.
Το DISPER Bloom GS είναι σε µορφή ΚΟΚΚΩΝ τελείως διαλυτών στο νερό. Είναι εύκολο στο χειρισµό
και κατάλληλο για όλα τα συστήµατα υδρολίπανσης ή ψεκασµού µιας και δεν περιέχει σκόνη και δεν
δηµιουργεί ιζήµατα ή σβώλους.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Εκχύλισµα φυκιών (Ascophyllum nodosum)
Ελεύθερα αµινοξέα--------------------------------Φωσφόρος (P2O5) --------------------------------Κάλιο (K2O) -----------------------------------------Ψευδάργυρος (Zn EDTA) -----------------------Βόριο (B) --------------------------------------------Mολυβδαίνιο (Mo) --------------------------------Βιταµίνες (οµάδα B) ------------------------------Πολυσακχαρίτες -------------------------------------
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Ειδική τεχνολογία πολύ
υψηλής συµπύκνωσης

∆ΡΑΣΗ:
Το DISPER Bloom GS είναι ένα πλήρες προϊόν, ικανό να ενεργοποιήσει το φυτό µέσω διαφόρων
µεταβολικών οδών. Αυτό επιτυγχάνεται µε το να:
• Βελτιώνει το άνοιγµα των ανθών.
• Αυξάνει τη βλαστικότητα της γύρης.
• Εµποδίζει την απόρριψη ή αποκοπή των ανθών ή των ταξιανθιών.
• Βοηθάει στην σωστή καρπόδεση και στη µεγέθυνση των καρπών.
• Αυξάνει την ανθεκτικότητα των φυτών σε καταστάσεις στρες.
∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Συνιστάται οι εφαρµογές να αρχίζουν από πριν την άνθιση.
Ψεκασµός: 1-3 εφαρµογές µε 50-200γρ/100 λίτ. νερό,κάθε 7-10 ηµέρες.
Υδρολίπανση: 2-3 εφαρµογές µε 50-200 γρ/στρέµµα, κάθε 7-10 ηµέρες.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Οι δόσεις αλλά και ο χρόνος εφαρµογής του προϊόντος πρέπει να ορίζονται σε κάθε περίπτωση µε την
βοήθεια τεχνικού. Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό µέρος στην αρχική του συσκευασία, µακριά
από παιδιά και ζώα.Συνιστάται να κλείνετε καλά τη συσκευασία µετά από κάθε χρήση.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Μην αναµιγνύετε µε λάδια ή προϊόντα που έχουν όξινη αντίδραση. Το pH του DISPER Bloom είναι 8.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ: Οι πληροφορίες αλλά και οι συστάσεις που αναφέρονται, είναι
αποτέλεσµα µελετών και δοκιµών. Ωστόσο, η κακή χρήση ή αποθήκευση, µπορεί να επηρεάσει τα
χαρακτηριστικά και την αποτελεσµατικότητα του προϊόντος. Επειδή αυτοί οι παράγοντες είναι πέρα
από τη δυνατότητα ελέγχου, δεν αποδεχόµαστε καµία ευθύνη που πηγάζει από αυτά. Η εταιρεία
εγγυάται την σύνθεση και την µορφή του προϊόντος.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:

www.disper.info

ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ
∆ΥΡΡΑΧΙΟΥ 70,10443, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-5142470, 5142255
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
www.agrofarm.gr
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