Βιοδιεγέρτης
Ανάπτυξης

pH: 6.2-7
EC: 25-30 mS/cm

Grow Cotton
20L

Grow Cotton
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το Grow Cotton είναι ένας βιοδιεγέρτης του οποίου οι πρώτες
ύλες είναι αφενός ζωικής προέλευσης και αφετέρου βαμβακόπιτα πλούσια σε
περιεχόμενη πρωτεΐνη και φυσικά θρεπτικά συστατικά. Το προϊόν παράγεται
με την καινοτομία της Ikorganic και είναι 100% αφομοιώσιμο από τα φυτά.
Περιέχει ιχνοστοιχεία σε χηλική μορφή (ασβέστιο, σίδηρο), βόριο,
συνδυαστικά με βιοδραστικές ουσίες (πρωτεΐνες, αμινοξέα) και οργανική
ουσία που τα καθιστά άμεσα διαθέσιμα στα φυτά, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει
σημαντικές φυσιολογικές διεργασίες εντός των φυτών ενεργοποιώντας τον
μεταβολισμό τους.
ΟΦΕΛΗ: Εξασφαλίζει την αναπλήρωση σημαντικών θρεπτικών στοιχείων για
την καλλιέργεια • Προλαμβάνει πιθανές ελλείψεις • Αποτρέπει πιθανή
διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ της βλαστικής ανάπτυξης και των
καρποφόρων οργάνων • Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των χημικών
λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων καθώς και των ζιζανιοκτόνων.
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Με το σύστημα άρδευσης (υδρολίπανση) και διαφυλλικά.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η συνιστώμενη δόση για κάθε
εφαρμογή είναι έως 1 λιτ./στρ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η εφαρμογή του στα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης του
βαμβακόφυτου συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας και
την αναβάθμιση των ποιοτικών γνωρισμάτων. Ειδικότερα συνίσταται η χρήση
του:

Κατά την εμφάνιση των πρώτων ανθοφόρων οφθαλμών (χτένια) για την
ενίσχυση της ανθοφορίας, τον σχηματισμό καρυδιών πρώτης θέσης και την
πρωιμότητα της παραγωγής.
Κατά την εμφάνιση των πρώτων ανθέων για την περαιτέρω προώθηση της
ανθοφορίας στην αναπαραγωγική φάση-δημιουργία καρυδιών ενισχύοντας
την βιωσιμότητα της γύρης και την ανάπτυξη του γυρεοσωλήνα με απώτερο
στόχο την αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας.
Κατά την εμφάνιση των πρώτων καρυδιών για την συγκράτηση των
καρυδιών πρώτης θέσης που αποτελούν περίπου το 80% της τελικής
παραγωγής, την περαιτέρω προώθηση του δεσίματος καρυδιών και
ταυτοχρόνως της ανθοφορίας.
Κατά την ανάπτυξη των καρυδιών (διόγκωση και γέμισμα) για επίτευξη ινών
μεγαλύτερου μήκους και ανθεκτικότητας (εναπόθεση κυτταρίνης) με
αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους των καρυδιών και συνεπώς της
απόδοσης της καλλιέργειας.
Σε καταστάσεις αβιοτικής καταπόνησης (χαμηλή θερμοκρασία, υπερβολική
υγρασία, υδατική καταπόνηση-έλλειψη νερού, καταπόνηση από την χρήση
ζιζανιοκτόνων) ή σε καταστάσεις βιοτικής καταπόνησης (πιθανές
σηψιρριζίες στα νεαρά φυτάρια) κατά τα πρώτα στάδια βλαστικής ανάπτυξης
(από τις κοτυληδόνες έως το 5ο-6ο γόνατο) με σκοπό την άμβλυνση των
δυσμενών συνεπειών των περιοριστικών παραγόντων και την γρήγορη
ανάκτηση του ρυθμού ανάπτυξης των φυτών. Για καλύτερα αποτελέσματα
προτείνεται η χρήση του συνδυαστικά με Ikorganic.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Για εφαρμογή με ψεκασμό,
γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι το ¼ του δοχείου με
νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό
δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την
ανάδευση. Για εφαρμογή με υδρολίπανση, προσθέστε την απαιτούμενη
ποσότητα προϊόντος στο σύστημα της υδρολίπανσης με τον αναδευτήρα σε
λειτουργία.
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΑΝΑΚΙΝΕΙΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΗ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1L (καθαρό βάρος 1,15 kg). ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
Συνδυάζεται με τα περισσότερα προϊόντα θρέψης και φυτοπροστασίας. Πριν
την χρήση συνιστάται η εφαρμογή σε μικρές επιφάνειες, ώστε να ελεγχθεί η
συνδυαστικότητα με άλλα προϊόντα. Παρασκευαστής και διανομέας:
Ikorganic, Ελαιών 36, 14564 Ν.Κηφισιά, Τηλ.: 210 8000551, info@ikorganic.com,
www.ikorganic.com. Τηλ. κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777. Προϊόν σταθερής
σύνθεσης. Ημερομηνία παραγωγής:……………………........, Ημερομηνία λήξης: Το προϊόν
θεωρείται σταθερής σύστασης ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παραγωγής.
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, οφθαλμών, δεν εισπνέεται, δεν
καταπίνεται. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ & ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε με
άφθονο νερό. Εάν δεν υποχωρεί ο ερεθισμός συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε
γιατρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη
εφόσον ζητηθεί. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να
χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο Αποθηκεύεται σε
καλά αεριζόμενο & στεγαζόμενο χώρο.
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