Το Rainbow Wave είναι ένα εξελιγµένο προϊόν
θρέψης, που χρησιµοποιεί την πατενταρισµένη
τεχνολογία «lightening», µε την οποία, αφενός τα
θρεπτικά στοιχεία δραστηριοποιούνται πολύ πιο
γρήγορα µέσα στο φυτό, από ότι συµβαίνει µε τα
συµβατικά λιπάσµατα, αφετέρου ενθαρρύνει το φυτό
να διατηρεί τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης (αµινοξέα
και σάκχαρα που παρασκευάζονται στα ώριµα
φύλλα), σε ροή προς τους αναπαραγωγικούς ιστούς
(άνθη, καρποί ή κόνδυλοι, κλπ) αντί να προωθούνται
σε βλαστική ανάπτυξη. Αυτό βελτιώνει την ποιότητα,
την ποσότητα και την αξία της παραγωγής. Επιταχύνει
το σχηµατισµό σακχάρων, το χρωµατισµό, την
οµοιοµορφία και τα brix, στα φρούτα, τα λαχανοκοµικά, τα αµπέλια, κλπ. Βελτιώνει την ανθοφορία και την
καρπόδεση και µειώνει την καρπόπτωση.
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Τρόπος και δόσεις εφαρµογής:
Εφαρµόζεται µε διαφυλλικό ψεκασµό ή υδρολίπανση και
είναι κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.
Ενδεικτικά: Γενική δόση: διαφυλλικά 200 - 300cc/στρέµµα σε 100 λίτρα νερό και µε υδρολίπανση 200 500cc/στρέµµα.
Καρποφόρα δένδρα και αµπέλια: ∆όση 200cc/στρέµµα
µε µεσοδιαστήµατα δύο εβδοµάδων από την άνθιση και
µετά για την βελτίωση του µεγέθους, της οµοιοµορφίας και
του χρώµατος. Ελιά: ∆όση 200-300cc/στρέµµα στην
άνθιση και µετά από 4 εβδοµάδες. Πυρηνόκαρπα: ∆όση
200 - 300cc/στρέµµα στο σκάσιµο των µπουµπουκιών.
Βαµβάκι: ∆όση 200 - 300cc/στρέµµα, 2 εβδοµάδες µετά
την άνθιση για να «κρατήσει» περισσότερα καρύδια.
Κονδυλώδεις καλλιέργειες (καρότα, ζαχαρότευτλα,
κρεµµύδια, κλπ) δόση 300-500cc/στρέµµα 3 εβδοµάδες
πριν την συγκοµιδή. Πατάτες: ∆όση 200-300cc/στρέµµα
κάθε 2-3 εβδοµάδες κατά την διάρκεια της ανάπτυξης διόγκωσης του καρπού.
Κηπευτικά (τοµάτα,αγγούρι, καρπούζι, και άλλα
καρποφόρα ή φυλλώδη λαχανοκοµικά): ∆όση
200-300cc/στρέµµα µετά από κάθε ανθοφορία.
Φράουλα: ∆όση 200-300cc/στρέµµα µετά από κάθε
ανθοφορία ανά 14 ηµέρες.
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται µε τα περισσότερα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και διαφυλλικά λιπάσµατα. Αν
δεν υπάρχει προηγούµενη εµπειρία, συνιστάται να γίνεται
τέστ φυσικής συµβατότητας ή εφαρµογή σε ορισµένα φυτά.
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Η επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Κρατείστε το µακριά από παιδιά,
τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. Αποφύγετε την
επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Σε περίπτωση
επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.
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