ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ: ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟ DISPER Cu Max είναι ένα λίπασµα χαλκού, στο οποίο το ιχνοστοιχείο (Cu) είναι ενεργοποιηµένο και
προστατευµένο µε τέτοιο τρόπο, ώστε να απορροφάται από το φυτό µε τη ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Χαλκός (Cu) ολικός, διαλυτός στο νερό ------------------ 14 %
Χαλκός (Cu) χηλικοποιηµένος µε LS και AG ------------ 14 %
Το DISPER Cu Max είναι 100% διαλυτό στο νερό και
συµπλοκοποιθηµένο. Χηλικοί παράγοντες είναι: Lignosulphonic acid
(LS) και Gluconic acid (AG). Το εύρος pH στο οποίο είναι σταθεροί οι
χηλικοί παράγοντες είναι: 4-9.

Ειδική τεχνολογία πολύ
υψηλής συµπύκνωσης

∆ΡΑΣΗ:
Ο χαλκός, από λιπαντικής απόψεως, λαµβάνει µέρος στο σχηµατισµό των µιτοχονδρίων, των σπόρων,
διεγείρει την σύνθεση των πρωτεϊνών, λαµβάνει µέρος στην διαδικασία της διαπνοής και αποτελεί δοµικό
στοιχείο µεγάλου αριθµού ενζύµων. Ο χαλκός διευκολύνει το µεταβολισµό των φαινολικών ενώσεων και
των φυτοαλεξινών. Οι φυτοαλεξίνες είναι µονο-πολυφαινολικά µόρια που δηµιουργούνται από το φυτό
σαν µέσο αυτοάµυνας σε προσβολές φυτοπαθογόνων (είναι τοξικές για αυτούς του παράγοντες).
Το DISPER Cu Max απορροφάται από το φύλλο πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο προϊόν
χαλκού, καθιστώντας ικανή την σηµαντική µείωση της δοσολογίας εφαρµογής. Συνεπώς, η ποσότητα
που διαχειριζόµαστε µειώνεται δραστικά (3-5 φορές) και ο όγκος των αποβλήτων µειώνεται περισσότερο
από 90%.
Το DISPER Cu Max επιπρόσθετα, είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Εξαιτίας της χαµηλής
συνολικής εφαρµοζόµενης δόσης (µεταλλικού Cu), µειώνει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Το σκεύασµα είναι πλήρως αφοµοιώσιµο, µε γρήγορη απορρόφηση από το φυτό και πολύ
ασφαλές στη χρήση του καθώς είναι σε µορφή κόκκων, ελεύθερο σκόνης και πλήρως διαλυτών
στο νερό.
∆ΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εξαιτίας της σύνθεσής του, το DISPER Cu Max είναι πιο αποτελεσµατικό µε διαφυλλικές εφαρµογές.
Ωστόσο, οι εφαρµογές µέσω συστηµάτων υδρολίπανσης, είναι επίσης αποτελεσµατικές, για την
ανάπτυξη αλλά και την εξασφάλιση της υγείας των ριζών. Συνιστάται για όλες τις καλλιέργειες και ειδικά
για αυτές που έχουν αυξηµένες ανάγκες σε χαλκό και αυτές που έχουν ανάγκη τόνωσης του
ανοσοποιητικού τους συστήµατος. Η εφαρµογή του προϊόντος συνιστάται ανάλογα µε το στάδιο
ανάπτυξης αλλά και τις ανάγκες των φυτών.
∆ιαφυλλική εφαρµογή: ∆όση 100–150 γρ/100 L νερό.
Υδρολίπανση: ∆όση 100γρ/στρέµµα.
Ο συνολικός αριθµός εφαρµογών εξαρτάται από τον τύπο καλλιέργειας και από τις ανάγκες των φυτών.
Στις ξυλώδεις καλλιέργειες, στις διαφυλλικές εφαρµογές, συνιστάται να εφαρµόζετε τις υψηλότερες δόσεις
το φθινόπωρο και τις χαµηλότερες την άνοιξη.
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, θειάφι & προϊόντα αλκαλικής αντίδρασης. Το pH του DISPER Cu Max είναι 4´4.
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
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