ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Το DISPER Size GS είναι ένα βιοδιεγερτικό πλήρες προϊόν, ειδικά σχεδιασµένο για την υποβοήθηση της
ανάπτυξης των καρπών, από το ξεκίνηµα έως την ωρίµανσή τους, µε σκοπό την αύξηση της παραγωγής και
διατήρηση της ποιότητάς της.Το DISPER Size 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.
∆ΡΑΣΗ:
Το DISPER Size GS έχει τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
- ∆ιεγείρει την διαδικασία ανάπτυξης των καρπών.
- Κινητοποιεί τα αποθέµατα του φυτού για την προµήθεια των καρπών.
- Παρέχει θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη του καρπού.
- Αυξάνει το περιεχόµενο των σακχάρων του καρπού.
- Βελτιώνει την τελική ποιότητα των καρπών.
- Παρέχει ανθεκτικότητα (αντίσταση) σε καταστάσεις στρες.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Ελεύθερα αµινοξέα-------------------Κάλιο (K2O)----------------------------Φωσφώρο (P2O5)----------------------Πολυσακχαρίτες ---------------------Βόριο (B) -----------------------------Μαγγάνιο (Mn) EDTA----------------Ψευδάργυρος (Zn) EDTA—---------Χαλκός (Cu) EDTA-------------------Μολυβδαίνιο (Mo) --------------------

8,6%
31,5%
20,0%
7,5%
0,69%
0,07%
0,07%
0,01%
0,04%

Ειδική τεχνολογία
πολύ υψηλής
συµπύκνωσης

∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Η εφαρµογή του προορίζεται για τις καλλιέργειες για τις οποίες τα χαρακτηριστικά του καρπού είναι πολύ
σηµαντικά: Καρποφόρα κηπευτικά, καρποφόρα δένδρα και καλλωπιστικά. Εφαρµογή από την εµφάνιση των
καρπιδίων
Ψεκασµός: 1-4 εφαρµογές µε 100-200 γραµ/100 λίτρα νερό ανά 10-15 ηµέρες.
Υδρολίπανση: 3-6 εφαρµογές µε 50-200 γραµ/στρέµµα, µέχρι συνολικής ποσότητας 300-600
γραµ/στρέµµα. Μην υπερβαίνετε την συγκέντρωση των 200 γραµ/100 λίτρα νερό.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Να µην αναµιγνύεται µε προϊόντα όξινης αντίδρασης (χαµηλού pH) ή λάδια. Το pH του DISPER Size GS
είναι 8´2. Σε περιπτώσεις µιγµάτων µε προϊόντα χαλκού ή ασβεστίου, συνιστάται να γίνεται δοκιµή
συνδυαστικότητας. Είναι συµβατό µε µη ιονικούς διαβρεκτικούς παράγοντες.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Συνιστάται να κλείνετε την συσκευασία µετά από κάθε χρήση, εάν έχει περισέψει προϊόν.Η δόση αλλά και ο
χρόνος εφαρµογής πρέπει να ορίζονται σε κάθε περίπτωση µε την βοήθεια ειδικευµένου τεχνικού.
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:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ:
ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ
∆ΥΡΡΑΧΙΟΥ 70,10443, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-5142470, 5142255
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Καθ.Βάρος: 1 Kιλό

