ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΙΚΟ ΚΑΡΠΟ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το DISPER Vital GS είναι ένα βιοδιεγερτικό προϊόν υψηλής συµπύκνωσης, σχεδιασµένο για τη
βελτίωση της καρπόδεσης αλλά και της ωριµότητας των καρπών, ειδικά αυτών που έχουν σοβαρές
απαιτήσεις σε ασβέστιο και βόριο.
Το DISPER Vital 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:
Ελεύθερα αµινοξέα---------------------------------6,00%
Ασβέστιο (CaO)-------------------------------------τεχνολογία
11,40% Ειδική
Κάλιο (K2O) ----------------------------------------υψηλής
7,70% πολύ
Βόριο (B) -------------------------------------------0,85% συµπύκνωσης
Πολυσακχαρίτες-------------------------------------5,50%
∆ΡΑΣΗ:
Βελτιώνει την παραγωγή:
- Ευνοεί την καρπόδεση και την ανάπτυξη του καρπού.
- Αποτρέπει την πρώιµη ωρίµανση.
- ∆ιεγείρει την καλλιέργεια σε καταστάσεις στρες.
Βελτιώνει την ποιότητα:
- Αποτρέπει την παρουσία καρπών µε µικρή ανάπτυξη.
- Αποτρέπει την αφυδάτωση, «µαλάκωµα» ή ρυτίδιασµα των καρπών.
- Αποτρέπει ανωµαλίες εξαιτίας της έλλειψης ασβεστίου:«σκάσιµο»,ξήρανση ράχης,ξηρή κορυφή,κλπ.
- Αυξάνει την ανθεκτικότητα των καρπών στους µετασυλλεκτικούς χειρισµούς (αποθήκευση,
µεταφορά, κλπ) και στα παθογόνα.
∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Η εφαρµογή του συνιστάται µε την εµφάνιση των πρώτων καρπών, καθώς και σε καταστάσεις στρες.
Ψεκασµός: 1-4 εφαρµογές µε 100-200 γρ/100 λίτρα νερό κάθε 7-15 ηµέρες.
Υδρολίπανση: 3-5 εφαρµογές µε 100 γρ/στρέµµα, έως συνολική ποσότητα 300-500 γρ/στρέµµα,
κάθε 7-12 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 και προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης. Το pH του DISPER Vital GS είναι 5,5.
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 Καθ.Βάρος: 1 Kιλό

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ:

