ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ:
Το DISPER BROTON GS αποτελείται από διάφορα βασικά θρεπτικά συστατικά, συνδυασµένα σε µια ιδανική
ισορροπία, µε ειδική φόρµουλα. Είναι κατάλληλο για τις περισσότερες καλλιέργειες. Έχει διπλή λειτουργία στα
φυτά: συµπληρώνει τη θρέψη µε στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών αλλά και
διεγείρει τους αµυντικούς µηχανισµούς των φυτών, έτσι ώστε να είναι ανθεκτικότερα σε συνθήκες στρες και
σε προσβολές φυτοπαρασίτων. Το σκεύασµα είναι πλήρως αφοµοιώσιµο, µε γρήγορη απορρόφηση από το
φυτό και πολύ ασφαλές στη χρήση του καθώς είναι σε µορφή κόκκων πλήρως διαλυτών στο νερό.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Χηλικοποιηµένα ιχνοστοιχεία
Χαλκός (Cu) χηλικοποιηµένος µε LS ---------------------- 3´5 %
Μαγγάνιο (Mn) χηλικοποιηµένο µε LS -------------------- 1´5 %
Ψευδάργυρος (Zn) χηλικοποιηµένος µε LS -------------- 1´0 %
Άζωτο (N ureic) -------------------------------------------- 10´0 %
Όλα τα ιχνοστοιχεία είναι πλήρως υδατοδιαλυτά και 100%
χηλικοποιηµένα. Χηλικός παράγοντας: Aluminium lignosulphonate.
Εύρος pH για το οποίο εγγυάται η σταθερότητα του χηλικού
παράγοντα: 4-9

Τεχνολογία µε ειδική
σύνθεση υψηλής
συµπύκνωσης

∆ΡΑΣΗ:
Το DISPER Broton GS εφοδιάζει τις καλλιέργειες µε διάφορα θρεπτικά στοιχεία, βασικά για την ανάπτυξη
τους. Ο χαλκός (Cu) λαµβάνει µέρος στην κυταρρική αναπνοή, το µαγγάνιο (Mn) συνεισφέρει στη σύνθεση
της χλωροφύλλης και ο ψευδάργυρος (Zn) επιτρέπει ένα επαρκές µέγεθος φύλλων. Η ισορροπία των
µικροστοιχείων στο DISPER Broton επιτρέπει µια επαρκή θρέψη των φυτών και αύξηση των µηχανισµών
αυτοάµυνας των φυτών ενάντια σε δυσµενείς συνθήκες, όπως προσβολές µυκήτων, καταστάσεις στρες, κλπ.
∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το DISPER BROTON GS µπορεί χα χρησιµοποιηθεί είτε διαφυλλικά είτε από το
έδαφος, καθώς έχει έντονη διασυστηµατική δράση.Συνιστάται σε όλα τα είδη καλλιεργειών και ειδικά αυτών
που έχουν αυξηµένες ανάγκες στα παραπάνω θρεπτικά στοιχεία. Η εφαρµογή του συνιστάται στα βασικά
στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών και ειδικότερα στις φάσεις µε την µεγαλύτερη βλαστική δραστηριότητα.
∆εν συνιστάται η χρήση του όταν οι καρποί αρχίζουν να ωριµάζουν.
Ψεκασµός: 2-3 εφαρµογές µε 150-300 γρ/100 λίτρα νερό.
Υδρολίπανση: 2-4 εφαρµογές µε 50-150 γρ/στρέµµα ανά εφαρµογή.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνίσταται να µην αναµιγνύεται µε ορυκτέλαια, θειάφι ή µε προϊόντα µε αλκαλική
αντίδραση. Όταν αναµιγνύεται µε ζιράµ και κάπταν, συνιστάται να γίνεται δοκιµή αν δεν υπάρχει
προηγούµενη εµπειρία.Το pH του DISPER BROTON είναι 4,4. Συνίσταται να ξανακλείνετε καλά τη συσκευασία
αν µετά την εφαρµογή περισσέψει προϊόν.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό µέρος, στην αρχική του συσκευασία και
µακριά από παιδιά, τρόφιµα και ζώα.
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

ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΑΒΕΕ
∆ΥΡΡΑΧΙΟΥ 70,10443, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210-5142470, 5142255
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΗΛ:22620-30804

Net weight: 1 Kg

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ:

